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[పనావన 

కొందజు గురువు లుందురు. వారిగుగుత్వము శిష్యపరంపర కపారపతిష్టాకరమై 

యుండును. కొందజు శిష్యు లుందురు. వారిశిష్యత్యము గురువుల కఖండకీ ర్రికారణమై 

యలరారుచుండును, అట్టి శిష్యచూడామణు లలో శీ డా బి. వి. ను, బహ్మణ్యము గా రగ 

గణ్యులు. వారు కవులు, వ్యానక ర్తలు, విమర్శకులు, వాగ్మి శేఖరులు, అధ్యాపక శిరో 

మణులు, నర్వలక్షణ్యగంథ వారదర్శనులు. వా రారధకావ్యవీరరనస్వరూవనిరూ పక మైన 

యొకయు త్తమవిమర్శన్నగంథిమును రచించి ఆం. (ప. సాహిత్య ఆకాడమివారి పారి 

తోషికము నంద(జాలినారు. విషయగభీకములు, నిరవద్యహృద్యశై లీవిరాజితములు నైన 

వారి సారన్వత వ్యాసముల సంపుటము విద్వాంనుల_వశంనలకు ప్యాతమెనది. వారి తిరుపతి 

వేంక చేశ్వురక విద్యయసా హిత్యన మీక్ష మజొక పిహెచ్.డి. బిరుదమునకు. బ్యాతము 

కా(దగినట్టిది. వారు మార్కుండేయపురాణము నధికొదించి రచించిన యీనిద్ధా=త వ్యాసము 

నకు ఉస్మానియావిశ్వవిద్యాలయమే వి హెచ్, డి., బిరుదము నిచ్చి గౌరవించిన దన 
దాన్సిపశ సిని గూర్చి వేజుగా. జెప్పవలసిన యక్క_జ లేదు. వినయము, విద్య త్ర, 

(ప్రతిభ, నిరంతరవరి శమ, వివిధ విషయపవరిజ్ఞానము, నరనగంధీరవాగ్మితావై శారద్యము 

ఏక త పుంజీభ వించిన యా వర్యోవన్యానక వతంనులు వారు. 

శ్రీ న్ముబహ్మణ్యముగారు తనుసిద్ధాంత వ్యాసము నై దునర్లములుగా విభజించినారు. 

సాధారణముగా సర్గవిభజనము మహాకా వ్యములందే కొనన పను, అచ్చట సర్గ మన6గా 

కావ్యభాగము, లేక అధ్యాయము అని యర్థము. నర్గమునకు సృష్టి యనునర్థముకూడ 
నున్నది. వురాణమునకు( జవ్వంబడు పంచలక్షణములలో నిది యాద్యము. ఈ్యగంథము 

మార్కందేయమహాపురాణమునకు సంబంధించిన దగుటచేతను, పురాణము పంచలక్షణ 

నంపన్న మగుటవేతను దీని నై దుభాగములుగా విభజించుట యుచితమై యున్నది. మటి 
యిందలి యధ్యాయము ల లె దెదె నూతననృష్టిఐ పాయము అగుటచే ఫీనిని సర్గము అనుటయు 

నంగతముగనే యున్నది. 

ఇందలి [వథమనర్గము మహాపురాణముల కును సంస్కృత మార్క ండేయవురాణ 

మునకును సంబంధించినది. "పురాణములను నధ్యాయమున శ్రీ నుబహ్మణ్యముగారు 

వురాణశబ్దమునకు( గల వివిధనిర్వచనముల నొనంగి, దానికి. గల పంచలక్షణములను 

వివరించి, తత్స్ఫ్యరూవన్యభావములను వ్యక్తము చేసియున్నారు. గుణ తయవిభాగము 

ననునరించి వారు కావించిన పురాణవర్గీకరణము నముచితముగా నున్నది. వురాణేతిహాన 

శబ్ధములకు వ్యుత్చ త్త్యర్థ ములు భిన్నము లైనను, వానిని సాధారణముగా సమానార్థక 



ములుగనే వాడుట పరిపాటి, ఆంగ్రమున రామాయణమహాభారతములను రెండింటిని 

30103 గానే పరిగణింతురు. ఈఅధ్యాయమున (గంథక ర్త పురాణేతిహానశబ్దముల క, గల 

వై లక్షణ్యమును వివరించి, పురాణములకును పాళ్చాత్యుల Myths అను వానికిని గల 

ముఖ్యము లైన సమానలత్షణములను (బకటించియున్నారు. పురాణన్వరూవనస్వభావము 

లనుగూర్చి యింతనమ్మగ మైన వివరణ మాంధమున నింతకు ముందు జరిగియుండలేదు. 

మార్క్మండేయమహాపురాణము అష్టాదశమహాపురాణముల లో నేడవది. “మద్యయి 

మృని చెవ్ప(బడు రెండింటిలో నిది యొకటి. మార్క_ండేయు(డు చిరంజీవి. అతని 

నామమే యీ పురాణమునకు.( బెట్టంబడినది. ఈ పురాణ్యవవ కలలో మార్మండేయు 

డౌక (డు, జై మినిముని నర్గవతినర్గాదులనుగూర్చి వివరింవు మని ధర్మవత్షులను |ప్రార్థింవ 
నవి యావిషయములను మార్కండేయుడు (కోష్టకి యను మునికి. జిప్పినవిధముగా 

విశదికరించియుండెను. మార్క_ండెయపురాణమునందలి మొదటి నలువది రెండు ఆధ్యాయ 

ములనుగూర్చియు, అందలి క్లో కముల సంఖ్యను గూర్చియు శ్రీనుబహ్మణ్యముగారు గావిం 

చిన విమర్శ యు క్రిసహముగా నున్నది. మార్కండేయవురాణము [గంథకర చెప్పి 
నట్లు మహాభారత (పశంనతో నారంభించుట యొకవిశేషము. జ మిని మహాభారతమును 

బఠంచి యందలి వివిధార్థ ములను మననము చేసికొని సమన్వయము కుదురని నాలుగు 

విషయములను మార్కండేయముని నడిగి తెలిసికొనెను. వ-చలక్షణములు నన్నివురా 

ణములందును గోచరించును. కాని, మార్కండేయమున మజింత నమ్మగముగా( 

కనిపించును. ఇందలి మన్వుంతరములను  వివరించునవుడు సావర్షిమన్వంత ర 

కథాకథననందర్భమున ఆదిశక్తి జన్మన్వరూపన్వభావములను వివరించు దుర్గాన ప 

శతి కూర్ప్చుంబడుట యీపురాణముయొక పతారమునకును, మహ త్యమునకును 

కారణమైనది. మార్కండేయపురాణము వెలనిన కాలమునుగూర్చియ, మార్కండేయ 
పురాణవై శిష్ట్రమునుగూర్చియు, నందలి డ్రిగుణ పాధాన్యమును గూర్చియు, (గంథకర్త 

కావించిన వివరణము వారిపరిశోధనపాటవమునకును, [గంథపరిశీలన నై పుణ్యమునకును 

నిదర్శనముగా నున్నది. 

ఆంధవాజ్మయమున అజ్ఞాతయుగముత రువాతి రండవయుగమును వురాణయుగ 

మనికాని, అనువాదయుగ మనికాని చెప్పవచ్చును. నిజమున కీయుగమున వెలసిన 

పురాణము మార్కండేయపురాణ మొక్కటే. బనవపురాణమునకు పురాణ మను పే 

రున్నను, అది నిజమైన పురాణము కాదు. భారతమును గూడ పురాణ మందురు కాని, 

దాని నితిహాన మని చెప్పుటయే యుచితతరము. ఈ విధముగా నాంధపాజ్మయమున వెల 

సిన ఆద్యపురాణము మార్కుండేయపు రాణమే యగుచున్నది. దీనిని తిక్క_నసోమయాజి 

శిష్యుల. డైన మారన తెని6గించి, కాకతి వతావరుద దేవుని నేనానులలో నొకండైన 
గన్నయ కోంకితము చేసెను. ద్వితీయనర్ధమున ఢ్రీ నుబహ్మణ్యము గారు ఆం[ధమున 

మార్కుండేయవురాణ మావిర్భవించిన సందర్భమును, మారన కాలమును, సోమయాజి 

కిని, అతనికిని గల గుఠుశిష్యసంబంధ మును చక్కగా వివరించినారు. మారన అనువాద 

పద్ధతిని వికదికదించుటలో _గంథకర్హ చూపిన నరికోచనపాండితీపాధవములు అపా 



రము లైనవి. కవితయమువారివలెనే మారనయు ననువాదనందర్భమున కొన్నిభాగము 

అను తగ్గించెను; కొన్నిటిని విడిచివై చెను; రసవత్క థా ఘట్టములను, కొన్ని. వర్ణనము 

లను పెంచెను; కొ చిత్యమున కై యమూలకములైన కొన్నివిషయములను [కొత్తగా 

గల్చించెను, నన్నయతిక్కునలవలె మారనయు సీతిలోకధర్మాదులను (ప్రత్యేకముగా 

జ్జ వ్యం దుంచుకొనుట కై పూర్వాపరవద్యములతో నంబంధము లేని వద్యములను 

న్యతం|తనూక్తులుగా రచించెను, 

మారన మార్కండెయవురాణమునందలి శిల్ప సౌందర్యమును వివరించు నందర్భ 

మున (గంథక ర్త ఆభఖ్యానశిల్పము, ఛందళ్శిల్పము, అలంకారళిల్పము, రసశిల్పము 

అను వేయవేలు శీర్ష కలతో నాయాశిల్పసౌందర్యములను చక్కగా వివరించియున్నారు. 

మార్కండేయపురాణమున రమ్యము లైన యపాఖ్యానములు పెక్కున్నవి. మారన 
పురాణమును రచించుచున్నను కథాకథన సందర్భమున నపారమైన కౌళలమును (పద 

ర్మించి, తరువాత నాకథలను [గహించి (పత్యేక్కపబంధములను రచించినవారికి పెక్కు 

విషయములలో మార్గదర్శక డయ్యును. హరిశ్చంద చరిత, స్వారో చిషమను సంభవము, 

కువలయాశ్వాచరిిత అను ఉపాఖ్యానముల నాత(డు మిక్కిలి నేర్చుకో రచించెను. 

అందును అతడు మనుచరితమును రచించిన విధానమును పెద్దనవంటి పతిభావంతు 

నికి (గూడ [వతినన్ని వేశమునందును ఒజ్జబంతి కాంజాలుట అతని ర్రచనాకౌశలమున కొక 

నిదర్శనము. మారనకవితంమును వివరించు సందర్భమున (గంథక ర్త ఆఖ్యానశిల్పము 

నక యెక్కువ పాధాన్యము నొనంగెను. ఇందు నుమారు చిన్నవి, పెద్దవి కలిసి 

ముప్పదినాలుగు కథాంశము లున్నవి. వానిని తీర్చి దిద్దుటలో మారన (పదర్శించిన కౌళ 

లమును [గంథక ర్త బాలచక్క్ల_ంగా నిరూవించియున్నారు. 

క్నేమేందు(డు వృతౌచిత్యమును (పదర్శించుచు నెట్టినన్ని వేశముల కెట్టి వృత్తము 

లుచితతరములుగా నుండునో నిరూవించి యుండెను. మహాకవులు పయత్నవూర్యక 

ముగా వృత్తముల నెన్ను కొనకపోయినను నహజముగనే అర్థ భావముల ననుసరించి వారి 

నోటివెంట నాయావృ త్తము లుచితవిధమున వెలువడుచుండును. మార్క్మండేయపురాణమున 

వృత్తాచిత్య మెట్టు పాటింవ(బడినదో _గంథకర్త సోదాహరణముగా నిరూవించియన్నారు. 

మారన శబాలంకారములకంచె నర్ధాలంకారముల పైనే యెక్కువ మక్కువ (పద 

ర్మించెను. ఉపమానరూపకో[త్వే శార్థాంత రన్యాసాలంకా రాదుల నాత(డెట్టు [పయోగించెనో_ 

అలంకారశిల్పమున విశదముగా నిరూవీంపంబడినది. కథావిషయమునవలెనే రనవిషయ 

మున. గూడ మారన తగినంత గద్ధ వహించెను. అత డనువాదవిషయమున భావాను 

వాదవద్దతి ననుసరించి, శ్రీనాథపోతనలకు మార్గదర్శకు( డయ్య నని చెప్పవచ్చును. 

పు రాణములకును, (పబంధములకును శైైలియందు వ్యత్యాన ముండుట నహజము. మారన 

మార్క_ండేయవురాణమున నక్తిష్టము, నరళము, భావబంధురము, నుబోధము నైన అచ్చ 

మైన పురాణశైలిని అనునరించియుండెను. _గంథకర్త యాతనిశ్రాలిని వివరించుచు నత 

నికి పూర్వులైన నన్నయతిక్కనల పద్యములకు నాతని గంథమున. గల నంవాదములను. 



సోద్రాహరణముగా( (బ్రదర్శించియున్నారు; ఆతడు వాడిన లోకోక్తులను, జాతీయము 

లను సేకరించి యొక్క_చో( జూవియన్నారు, 
తృతీయనర్గ ము “మార్శ-ండేయవుకాణము - కావ్యవన్సువదానము” అనుశీర్షికతో( 

గూడినది. ఇది చాలముఖ్యమైనది. మార్కండేయవురాణమునందలి కొన్ని యుపాఖ్యాన 
ముల సౌందర్యముబే నాకర్షింపంబడి పలువురుకవులు తరువాత వానిని (పత్యేక్మపబంధము 

లుగా నంతరించిరి. వానిలో మనుచరిితము, కువలయాశ్వుచరి తము, హరిళశ్చం[ దో 

పాఖ్యానము, మదాలనచర్మిత మున్నగునవి ముఖ్యములై నవి. మూలానునరణమును బట్టి 

_గంథకర్త యీకావ్యములను నాలుగువర్గములుగా వింగడించియున్నారు. అందు మను 

చరితకువలయాశ్వచర్మితలు _పత్యక్షమూలములు, మనుచర్శితనుగూర్చి చెప్పునప్పుడు 

విమర్శకులు సాధారణముగా వెద్దన మారన ననునరించె నని చెప్పుచుందురు, అది 

సత్యమే. కొని, ఆతడు సంస్కతమూలము ననుసరించిన భాగములు హడ కొన్ని 

యున్నవి. వానిని గంధక ర చకుగా నిరూవించియున్నారు. మనుచరి|త మునందలి 

యాయా నన్ని వేశములయు, భావములయు చి తణమునకు మారనవురాణమునందలి భాగము 

లెట్టు _వేరకము లయ్యెనో వారు నిరూవీంచియున్నారు. నవరము చిననారాయణ కథా 

కల్పనమున నపారమైన్మపతిభ _పదర్శించె నని విమర్శకుల తలంపు. ఆకల్పనలను 

అందలి యౌచిత్యానెచిత్యములను (గంథక ర్తగా రిందు విశదముగా వ్య క్రీకరించి 

యున్నారు. హరిశ్చందచోరితవస్తుకము లైన కావ్యములకు మార్కండేయపురాణము 

పరంపరగా మూలమని చెవ్ప(దగి యున్నను నిజమునకు వారికి గౌరన హరిశ్చం[దో 
పాథ్యానమే ఆధార మని చెవ్వుటలో నతు క్తి యుండదు. ఆచరి త సంస్కృత వురాణాదు 

అందే నమ గరూవము దాల్చి గౌరన హరిశ్చందోపాఖ్యానమున పరిణతన్యరూపమును 

బొందినది. అందుచే తరువాతికవులు గౌరనకావ్యమునే యెక్కువగా ననునరించిరి. గౌరన 

కూడ కలహకంఠీనక్షతకులప్వ్నాతలను స్వయముగా, గల్బించినను, కొలకౌశికాదులను 

చితించుటలో మార్మండేయవురాణమును గూడ నాధారముగా [గహించె వని చెప్పక 

తప్పదు. ఆధునికు లైన శ్రీ వెంపరాల సూర్యనారాయణా న్రిగారు కువలయాశ్వచరిత 

నెజీంగియు, నావస్తువును మజల (గహించి మూలకథలోని దోషములను నవరించి కొన్ని 
నూత్నకల్పనలు చేసి, మదాలసావిలానమును హృద్యముగా రచించియున్నారు. త క్కెళ్ల 

పాటి లింగనకవి, చంద శేఖరుండు ఉ_తరహరిశ్చందచరి తను [ప్రబంధములుగా రచిం 

చిరి. వారు హరిశ్చం[ద చరి తయందలి పాతల పవృ త్రికి కారణభూతము లైన పూర్వ 

జన్మక థావృతాంతములను వివరించియుండి ది. ఒక్క_ళనై శృరునిక థభమ్మాతము మారం 

డేయవురాణమునందుకూడ కానవచ్చుచున ది. ఈడఉ తరహరిశ్చం[దకథనే శ్రీ చెళ్ళవిళ్ళ 

వేంకటశాస్త్రి గారు పూర్వహరిశ్చందచరిత మను పేర కావ్యముగా రచించియుండిరి. వారి 
రచనకు శ్రీ కొమాండూరి అనంతాచార్వ్యుల వారి గద్య! పబంధమే ఆధారము. మరు త 

రాట్బర్మితము, ద తభాగవతము అనునవి ఆధునిక కావ్యములు. వీనికి మార్కండేయ 

పురాణము పాక్షికమూల మని చెప్పవచ్చును, 



ఈతృతీయసర్షమున మారనమార్క ౦డేయపురాణము ఆం|ధవాజ్మయమున నెన్ని 

పబంధములకు కారణమైనదో, ఎంతమందికవులకు కావ్యరచనా_ పరక మెనదో, వారా 

పురాణము నెంతవజ కనునరించిరో శ్రీ) ను[బహ్మణ్యముగారు చక (గా విశదీకరించి 

యున్నారు. నిజమున కీతృతీయనర్గ మొక్కటే వి హచ్. డి., బిరుదుపదానమునకు 

చాలు నని నాయభిపాయము. 

నంన్క్బృత మార్కుండేయవురాణమును ఆంధీకరించినవారు మజటికౌంద అున్నారు. 

పొన్నతోట జొబళకవిి మండ కా మేశ్వరక వి దానిని చంపూకావ్యములుగా ననువదించి 

యుండిరి. పందొమ్మిదవశతాబ్దితరువాత పలువురు పండితులు దానిని గద్యరూపమున 

గూడ ననువడించి యుండిరి. శ్రీ నుబహ్మణ్యముగారు ఈవద్యగద్యకృతులకును మూల 

మునకును గల నంబంధమును బరిశ్లీలించి, ఆంధరచయిత లొనరించిన మార్చుచేర్చులను 

సూచించియున్నారు. మార్భ్క_ండెయవురా ణమునకు సంబంధించిన యీనిద్ధాంతవ్యానమున 

వానిని గూర్చికూడ స్ప్యృశింపవలనినయవసరము లేకపోలేదు. 

పంచమనర్గముకూడ మార్భ_ండేయవురాణములకు సంబంధించినదే. కాని, యీ 

పురాణములకును అష్టాదశవురాణాంతర్గత మైన మార్మండేయమునకును నామమందే కాని 

వస్త్వాదులయం దెట్టి సంబంధమును లేదు, అందుచేతనే ఈనర్గమునకు “పురాణము కాని 

పురాణ” మని పేరు వెట్టంజ కినది., ఎల్లకర నృసింహకవి మార్క_ండెయవురాణమును 

తొమ్మి దాశ్వాసములతో 6 గూడిన ద్విపదకావ్యముగను, పర్యతమంతి లింగ నామాత్ఫు( 

డెనిమిదాశ్యానముల తో 6 గూడిన ద్విపదకావ్యముగను రచించియుండిరి. పోచిరాజు వీరనా 

నూత్యుండు నర్గపతినర్గాదులను విడిచి మార్కండేయముని చర్మితమును మాత మెత్తు 

కొని భావనాబుమిచదితమునకు( _దాధాన్యమును గల్పించి యొక చంఫూకావ్యమును నిర్మిం 

చను. శిష్టు కృష్ణమూర్తిగారు రచించిన ఏ వారణ్యమాహాత్మ్యమున నది మార్క_ండేంప 

పురాణమూలక మని చెప్పంబడియున్నది. ఇందలి మొదటి మూడును వద్శసాలిలకు. 

మూలపురుషు: డైన భావనాబుషి చరి తమును, మాహాత్మ్యమును వివరించుచున్నవి, 

వీనికింగూడ మూలమైన నంన్మత మార్క ండేయవురాణ మొకటి యున్న దని చెప్పుదురు 

గాని యది యెచ్చటను లభ్యమగుట లేదు. మారన పురాణము ననునరించి పెరు_కావం 

ములు వెలసినక్రై నృసింహక విరచన ననుసరించి తక్కినరచనలును వెలసినట్టు కనివిం 

చును, వీకారణ్యమాహాత్మ రము మార్మండేయవురాణమున లేదు. ఈకావ్యమునందలి 

వథమనృమ్షివర్హనమువై మాతము మహావురాణము యొక, (పభావ మించుక కానవచ్చు 

చున్నది, ఇంతకంటె దీనికిని మార్మ_ండేయపురాణమున కును వెద్దనంబంధము లేదు. 

ఇంక నిసిద్దాంతవ్యానమునందలి శై లినిగూర్చి యొండు రెండుమాటలు చెప్పి ఈ 
(ప్రస్తావనను ముగించెదను, శ్రి నుబహ్మణ్యముగారు నం నృతాంధముల రెండింట మంచి 

పండితు లగుటయే కాక, ఉపాధ్యాయులుగా విశేషమైన యనుభవమును నంపాదించినవారు. 

వారి? లి అనవనరవదాడంబరము లేక సరళమయ్యు శక్తిమంత మె, సరనమె, నర 

సుబోధమై, నిర్దుష్టమై యలరారుచున్నది. వారి వివరణము మిక్కిలి నేర్పుతో కూ 
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నది యగుటచే గూఢములై న భావములనుగూడ నెల్లరు నవగాహనము చేసికొని యానం 

దించుటకు వీలగా నున్నది. వారి పరిశోధనపరిశీలనము నర్వసమ్మ్యగము. అవసరము 

లైనచోట్ల నెల్ల వా రుదాహరణములను, పమాణములను, ఉటంకించియున్నారు. 

మార్కండేయపురాణము నుగూర్చి యింతకుపూర్వు మెవ్వరును సమ్మగమైన పరిశీలనము 

గావింవనిలోవము నీసిద్ధాంత వ్యానము తీర్చుటయే కాక, అందలి యవూర్యవిషయముల. 

నెన్నిటినో వెల (గునకు( దెచ్చి, పఠితలకు దాని వై నభిమానము నావహపించుచున్నది. 

మార్మండెయపురాణ మూలకము లైన ఆంధ పబంధములనుగూర్చి వారు కావించిన పరి 

శోధన అమూల్యమును, ఆవశ్యకము నై యున్నది. వా రింకను ఇట్టి విమర్శాత్మక ములు, 

పరిక్షోధనాత్మక ములు నైన రచనలు కావించి, యాం ధభారతియజితి కపూర్వము లైన 

యలంకారములను నమకూర్తురు గాక: యని యా శీర్వుదించుచున్నాను, 

హైదరాబాదు, దివాకర్ల వేంకటావధాని 

విశ 12 1572 



[(గంథమునందలి విశషాంశములు 

1. నర్షాది పంచలక్షణవిశిష్టమైన పురాణపర్యాలోచనమును నర్గ రపంచకముగా _వర్గికరిం 

చుట రచనా పణాళికకు సంబంధించిన విశేషము. 

పురాణెకిహానన్యరూ పన్యభావములను తులనాత్మకముగా( బరిశీలించుటయు, _పాచ్య 

పాళ్చాత్యసాహిత్య పక్రియ లైన పురాణేతిహానములకును, Myths and Epics 

కును గల భేద సాదృశ్యములను వివేవించుటయు, వురాణ పంచలక్షణ, దశ 

లక్షణ, దశాధికలక్షణ పరిణామ వికానమును నమీక్షించుటయు, “పురాణము లను 

నధ్యాయము నందలి విశేషము. 

వ్, అష్టాదశమ హావురాణములలో నంన) గత మార్కండేయమున కున్న వె వె శిష్ట్యమును 

వివరించుటయు, నావురాణము (తిగుణ పధానమెన దని వివెకించుటయు "* మార్క్లం 

డేయమపహిపురాణ” మను నధ్యాయమునందలి విశేషము. 

మారన మార్కం డేయపురాణము ([పథమాంధమహాపురాణ మని నిర్దశించు టయ, 

కృతిపతి యగు గన్నసేనాని హరిహరాదై తభ క్రియక్తుం. డని స్టావించుటయు , 

తిక)_నమారనల గురుశిష్యనంబంధమును నమీక్షించుటయు,- 

_పథమాంధ మహాపురాణము తిక్కనగారి వై దికమకధర్మాదై ఇత పచారమహా 

[ప్రణాళికలో కాలాంతరమున రూపుగొన్న సాహిత్య వకియాసాధన మనియు 

బనవస్తరాణమువంటి దేశి ద్యిపదపురాణములకు [బతిగా మహాపురాణసం పదా 

యమునకు సంబంధించిన మార్గచంపూపురాణని ర్మాణధ్వజము నెతుటకె సాగిం 

చిన రచన మనియు, నాటి మతరాజకీయ సాంఘికసాహిత్య పయోజనముల నుప 

అత్షించి, నమకాలీనసా హిత్య వృకియామర్యాదలన్నింటిని తనయందు: వలం 

దించుకొనుచు తత్కాలగర్భమునుండి సహజముగా నుదయించిన కావ్యప 

యనియు, పురాణ మైనను నన్నయ కథాకథనశళిల్పమును, తిక్కన రనవతా,.న్య 

కశాశిల్పమును సమన్వయించుకొని పుట్టిన విశిష్టరసవత్కథా కావ్య మసియు -__ 

“వపథమాంధ్రమహావురాణ' మను నధ్యాయమున స్రావింవ( బడినది. తెలుగున 

నింతవజఅకు మారనపురాణ మిట్టిదృక్కోణముతో( బరిశీలింపంబడలేదు, ఈ గంథమె 

అట్టిమార్గమున కొ త్తవెలుగులు _పనరించినది. 

ర. మారన భావానువాద పద్ధతి ననుసరించి నని (పతిపాదించుటయు, సంస్కృత పురా 

ణమునుండి యనువదిం పక వదలిన భాగముల నుటంకింని, వాని సార్థక క్యమున్సు 

D9 

య్ 
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సాద్ంచుటయు, అనువాదమునందు( గాన ,వచ్చు వి వేషాంశఠములను వి శ్లైషించి 

వర్గికరించి, _కమబద్ధముగా వివదించుటయు _ “మారన అనువాద వద్దతి' యందలి 

(వత్యేకత : 

6, మార్క ండేయపురాణమున మారన [(పదర్శించిన కథాకథన కౌశలమును సూక్ష్మ 

10. 

11. 

12, 

18. 

నూక్మాంశవరిశీలనాళ్శకముగా వివరించిన అధ్యాయము “ఆఖ్యానశిల్పము'. ఇందు 

హరిశ్చం[దోపాఖ్యాన, కువలయాశ్వ్యచరి త, స్యారోచిషమనునంభవ, మరు త్రరా 

ట్చరితములలో మారన ని వ్షేపించిన అమూలక మైన అథ్యానశిల్ప మనల్ప మని 

మొట్టమొదటిసారి యీ|గంథమువలన తెలు(గువారికి తేటతెల్లము కాగలదు, 

అనువాదకావ్యమున కవి తనసొంత మని చెప్పుకొన( దగినది ఛందము. అది 

రసభావవ్యంజక మగుట శిల్పము. తిక్కన శిష్యు.డెన మారన రచనలో ఛంద 

మెన్ని సౌబగులు, హొయలు, సార్థక ముగా నంతరించుకొనినదో నవ్యభంద శిల్ప 

మార్గము ననునరించి వివేచించి చూవిన అధ్యాయము “'ఛందశ్శిలృము”. మారన 

పురాణ కవితలోని ఛందశ్శిల్పరామణీయకమును మొదటిసారి వెలు(గునకు6€ 

దెచ్చినది యీ అధ్యాయము, 

. పురాణరననమన్యయము చెయువిధానమును లాక్షిణిక సమ్మతమైన మార్గమున వివే 

చించి, పురాణములు శాంతరస వధానము లె ట్లగునో వివరించి, దానిని మార్క 

డేయమున కన్యయించి చెప్పిన అధ్యాయము “రనశిల్పము'. మారన అలంకార 

_పయోగసార్థక్యమును సాధించునది *'అలంకారశి” ల్బాధ్యాయము. 

. తెలుగున చతుర్విధపురాణశె లీ వద్ధతులు కల వనియు, నం దొకదానికి మారన 

మూలపురుష( డనియ తెలుంగులో మొదటిసారి నిర్దేశించి, నిరూవించిన అధ్యా 

యము “మారనశై లి. 

మార్క్శండేయవురాణము తెలు(గుకావ్యములకు _పత్యక్ష, పరోక్ష, పాక్షిక, పరం 

పరామూలముగా  వెలసినవిధమును విశ్లైషించి వివరించిన గెరవము ఈ|గంథము 

నందలి తృతీయనర్గమునకు దక్కుచున్నది. 

వెదన మనుచరితలోని కథకును, పద్యరచనకును, పాతచ్శితణకును, రస 

పోషణకును సంన్కుతాంధ మార్క_ం౦డేయపురాణము లెట్లు మార్గదర్శకము 

లైనవో నూశ్నేక్షికతో సమీక్షించిన అధ్యాయము “మనుచరితము”. 

కల్పనాళ్నక్తిలో పింగళి సూరనకు దీ శైనవా. డని |వశంనల నందుకొనిన నవరము 

చిననారాయణకి వి కావ్యకల్పనలలోని దోషములను, గుణములను, పురాణ పభావ 

మును తెలుగున మొదటిసారి వెలుంగునకు. దెచ్చినది కువలయాశ్యచరి 

తాధ్యాయము. 

గొరనాదుల హరిశ్చం దచరితలకును, లింగనాదుల ఉ తరహరిశ్చం[ దోపాఖ్యాన 

ములకును మార్కండేయముయొక్క_ పరంవరావరో క్షమూలత్వము సీ గంథ 

మునం దొలిసారి వివరించుట యెనద్ది, 
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14. మార్కండేయపురాణ మను పేర వెలసియున్న పద్మసాలీలవంశచరి తమును 

వర్ణించు పురాణములను, వానిసుండి పుట్టిన కావ్యములను తెలు(గున మొదటిసారి 

సమీక్షించిన గౌరవము ఈ|గంథమునందలి పంచమసర్గమునకు దక్కుచున్నది. 

15. ఆల్లమరాజు రామకృష్ణకవి మదాలసాపరిణయము, కంచి వీరశరభకవి ద్విపద 

హరిశ్చంద్రచర్మితము, చంద శేఖరక వి ఉ తరహరిశ్చందచరితము, ఎల్లకర 

మార్కండేయపుకాణములు, 

శిమ్లు కృష్ణమూ ర్తిక వి 

నీంథ 

నృసింహకవి పర్వత మంతి లింగనామాత్యుల 

పోచిరాజు వీరనామాత్యుని భావనాబుషి మాహాత్మ్యము, 

విశారణ్యమాహాత్మ రము - అను తాళపు పతులలోని విశేషాంశముల 

మున నాయానందర్భ ములందు వెలువరించుటయన ది. 

[పథమాంధమహావురాణ [ప్రభవ [ప్రాభవ |పభావములను గూర్చి పరిశోధించి 

ఫలితాంశములను నవమాణముగా [పతిపాదించిన [పథ మాం, ధ సిద్ధాంతవ్యాన మ్మ గంథము। 

ఈయంశములు సాహితీత త్వ విచక్షణులసమ్మతి వడనినచో (గంథక రకృ్ళడి 

చరితార్థము : ఈగంధథ| పచురణము సార్థకము 

టా (పకాశకులు, 



రచయిత పరిచయము 

క్రీ. శ. 1995 నెవైంబరు 1 వతేదీన జన్మము. 

ఆదివూడిలో పాథమికవిద్య; వరుచూరులో ఉన్నతపాఠళాలా జీవితము; హైదరా 
బాదులోని నిజాంకళాళాలలో వట్టభ[ద విద్య; ఉస్మానియా విశ్వవి వ్యాలయములో ఎం. ఏ., 

వీ హెచ్, డి., పట్టముల కై చదువు. 1957 లో విశ్వవి వ్యాలయ ఎం. ఏ, పథమ శేణి 

విద్యార్థులలో _వథమస్థానము., 1969 ఫ్మిబవరిలో వి హెచ్. డి., పట్టపర్మిగహణము 

1966 వ సంత్సరమునుండి ఉస్మానియావిశ్యవిద్యాలయములో ఆం ధోవన్యాన 

కుండుగా, రీడరుగా ఉద్యోగము, వరంగల్లు, సికిందరాబాదు, నిజాం కళాశాలలో పదవీ 

నిర్వహణము, 

రచయితగా 

“ఆంధ సాహిత్యములో వీరరనము”, తిరుపతి వేంకటకవుల కావ్యనమీక్ష, (వథ 
మాంధమహాపురాణము, సారన్వత సౌరభము, నవ్యాలోకము _ అను విమర్శ గంథ 

ముల రచన, 

సంక్షి ప్రబసనవపురాణము, సారన్వతవ్యాననఐపుటములు (రెండు), మహాభారత 

శాంతివర్యము - వీనికి సంపాదకత్యము, 

మహతి, అక్షరార్చన, నూర్యరాయాంధ నిఘంటువు (చివరినంపుటమునకు) 

- వీనికి సహనంపాదకత్యము. 

రాగమంజరి, జీవనగంగ _ నవలలు; వగిలినగోడలు, ఏడునక్ష్మతాలు, మాన 

వత్యము, ఏకోదరులు, మెరవనిమేఘము, తోలుబొమ్మలు, మొదలై న నాటికలు; తీరని 

వాంఛితము, పారితోషికము, క విసార్యభౌముడు, భువనవిజయము మొదలైన _శవ్యనాటి 

కలు, మధురాదై గతము మొదలైన ఖండకావ్యములు. 

కార్యకర్తగా: 

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాల యాం ధభాషానదన్సు, అభిన వభ్రారతి సంస్థల కార్య 

దర్శిత్వము; ఆంధరచయితల నంఘ సహాయ కార్యదర్శిత్వము, ఆంధ్ర పదేశసాహిత్య 

అకాడమీ పరిశోధన నంఘమున అనుబంధ నభ్యత్వము, “యువభారతి” గౌరవనభ్యత్వము. 

చిరునామా : డా. జి. వి, ను[బహ్మ ణ్యం, ఢ్రీ వాణి 1.8.72 / 105, నల్లకుంట; 

హైదరాబాదు _ 500044. 



రచయిత సాహిత్య కృషి విశేషములు 

“విరరసము*:ః (198 1) 

ఆం ధన సాహిత్యమున వీరంరనపోషణమును నమీక్షించిన విమర్శ్మగంథము. ఆంధ 

[(పదెశసాపి పాత్యఅ కాడమీవారి బహుమతినందిన సాహిత్యల క్షణ్యగంథము. 

“విశ్వవిద్యాలయములలో పరిశో ధనపట్టమును పొంద(దల(చిన వారు సమర్పించు 

సిద్ధాంత వ్యానము (Thesis, ల కోవకు చెంద(దగిన దీరచన...... పన్తుత_గంథ రచయిత 

యిన నుబహ్మణ్యముగారు విన్నవారయ్యు ధిరచింతకులు, న్వతం। తాలోచనాపరులు. 

వీరిమతమున వీరమే నర్ణమాననిక వవృత్తులకును వీజభూతము. వీరమునకు స్థాయి 

భావము ఉత్సాహము. కామమే మానవుని యొల్బయిచ్చా[కియాశక్తులకు పునాది యని 

యంగికరించినవారుకూడ వీరము లేనిదే కామము శోభావిహీన మగు నని యొప్పు 

కొందురు. కామము ఇచ్చారూపమై భావములోనే పర్యవనించును. ఉత్సాహము జ్ఞాన 

[కియావృత్తులకు _పేరకమె పాణిని | 'కియాకీలము చేయుచున్నది. థావముకంటె [కియా 

శీలత ఇము జీవిత సాఫల్యమునకు సన్నివ హిత|వవృ త్తి యె పత్యకోవకారక మగుచున్నది. 

దానికి మూల మైనది యుత్సాహము. ఉత్సాహపరిణామ మైన వీరరనము రసమూర్థన్య 

మనుట హేతుబద్దముగా నున్నది. ఇట్లు వీరమే 'రసానాం రనః అన నొవ్చియున్నది.” 

“అచ్యుతరాయలు కనుగొన్న 21 వీరరనభేదములకును బుద్ధిమంతు లైన 

నుబహ్మణ్యముగారు మతీమూ(డింటిని చెర్పుంగలిగిరి* అవి : స్వాతంత్రవీ రము, యశో 

వీరము, మానవీరము-వీరరన స్వరూపమును, తద్భెదములను స్థావించి శ్రీను బహ్మణ్యము 

గారు ఆంధవాజ్బయమునందు వీరరసోల్హానమును సందర్శ్భించుటకు పూనుకొని విశేషకృషి 

సల్పిరి. ఆం_ధమహాభారతరామాయణములలోని ముఖ్యరనము వీరరసాంతర్భావిత 

మని వీరు నయు క్రికముగ నిరూవించిరి. ఇచ్చట [గంథక ర్తగారు [పశంననీయ మైన 

న్వతంళాలోచనమును, సాహ సనిర్ణయములను జేయు శ క్యు (ప పదర్శించిరి. సంపూర్ణ 

కావ్యములందు పిరరనవివేచనము. చేయుటతో చాలింపక శ్రీ న్ముబహ్మణ్యముగారు 

ఆం; ధలఘుకావ్యములందు, ముక్తకములందు, నవలలు, నాటకములు మున్నగు 

బహుళసాహిత త్య్మ్ర్వవకియలయందును వీరరన ఘట్టముల ననునంధించుచు తమ రననౌాకను 

విహరింవంజేనినారు.” 

“ఈ|గంథము నామాలాగముగ చదివిన తరువాత ఆంధ వాజ్మయము శృంగార 

(ధాన మను భావము తొందిరపొటుచే కల్గినదె గాని వాస్తవము గాదని నీరూవీత 

మగును.” _- ఆచార్య (శ్రీఖండవల్లి లచేరంజనముగారు, 
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“బహు గంథ పరిశీలనము, బహువిషయ నిరూపణము శ్రి సుబహ్మణ్యంగారి 

పాండిత్యమునకు నిదర్శ్భనములు,.. విషయవిభాగమే వారిశద్ధకు సాక్ష్యము...రనవిష 

యము గహనమైనది. దానిని నిరూపించుటకు. జేసినవయత్నము (ప్రళంశనీయము”. 

-- కవిన్నమాట్, కళాపపూర్ణ (క్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు, 

“1561లో *ఏరరనము” అనే డాక్టర్ జివి, స్ముబహ్మణ్యంగార్మి గంథం వచ్చింది. 

పరరనన్వరూపన్వభావాలను పరమభావుకతతోను, పటుళాస్త్రజ్ఞతతోను వివరించి మన 

వివిధవాజ్మయశాఖలలో దానికి గల |వతిప తిని నిరూపించి అకాడమీ బహుమతికి సమర్హు 

లయ్యారు (గ్రంథకర్త, ఇలా ఒక రనసిద్ధాంతాన్ని ఒక వాజ్మయానికి సమన్వయించి, సర 

సానుశీలనము, నమ్యగవలోకనము జేయడానికి నమకట్టిన| గంథాలు మన కెన్నో లేవు. 
అందులో ఇది అక్షరాలా అగగణ్యము”, 

—ఆచార్య డా, యస్వీ జోగారావుగారు. 

“శ సుబహ్మణ్యము న్వతంత పరిశీలనాదృష్టి పుష్కలముగా. గలవారు. 

అలంకారళకా స్త్ర సిద్ధాంత ములను వివరించుటయేకాక నూతన సిద్ధాంత ములను యు క్తిసహ 

ముగా చేయగలదక్షులు...పాచీనాలంకారికుల సిద్దాంతములను ఆధారముగా గొని 

నూతన సిద్ధాంతములు (పతిపాదించుట మంచిబాట. ఎప్పటికప్పుడు శాస్రకర సమన్వయ 

దృక్పథము నలవజచుకొనవలయును. అట్టి సమన్వయశ క్రి |పావీనులలో నున్నంతగా 

నదీనులలో ఎంతోమంది యందు కానవచ్చుటలేదు, అట్టి శ క్రిగలవారిలో సు[బహ్మణ్యము 

గారు మొగదలయం దున్నారు.” 

‘భారతి (ఫేబవరి 1962) 

సారన్వతిసొరభము : (1970) (సారన్వత వ్యాన సంపుటి) 

“'కళావూర్ణో దయమునందలి నరన్వతీచతుర్ముఖుల [పణయకలవాంశములకు వీరు 

చెప్పిన నూత నవ్యాథ్యాన ము అపూర్వుమును, అద్భుత ముగా నున్నది.” 

—_ఆచార్య (క్రీ పింగళి లక్మీకాంతముగారు. 

"“కలభాషిణీవృతాంతకల్పనకు మూలములైన వీజములు వాణీముఖ|వతి బింజ 

వర్ష నాఘట్టమున నిక్షషప్తములై యున్న వని అనుమానించి, నిశితముగా పరిశీలించి, వాణీ 

చతుర్ముభఖులముఖవింబములయొక్కాయు, మణి సంభమునందలి తత్స్ప్రతి వింబముల 

యొక్ళ_యు కదలికలయందు కలభాషిణీక థయందలి సర్వక థాంతరములును కదలాడు 

చున్నట్లు కనివెటపైైను; సూక్మాతీనూక్ష్మ వివరములతో ఆక థాంశములకు మూలముల్రై న 

టజములను ఎ తిచూవెను. కళాపూర్ణ్జోదయపరిశిలనమున నర్శికొ త్తయెన మార్గమును 
_తొ క్కి అనితరసాధ్యమైన రహన్యమును సాధించి చి॥ స్కుబహ్మణ్యము వింగళి నూరన 

వతిష్టను మతీయొక మెట్టు పై కక్కించెను.”” 

--డా. పొటిబండ మాధవశర్మగారు, 



17 

“ఇందలి యొక్కాక్కవ్యాన మొక్కొక్కవిశిష్టతతో( గూడి. శ్రీనుబహ్మణ్యము 

గాది సర్వతోముఖ సామర్థ్యమును జాటుచున్న ది, 2? 

ఆచార్య డా. దివాఠర్ణ వేంకటావధానిగారు. 

““ఈవ్యానములు చదివినమీదట 'కవికంచె రనజ్ఞు( డెటు(గు ననుభావము పాఠ 

కులకు కలుగును. ఇది శ్రీ నుబహ్మణ్యముగారి విమర్శపాటవమునకు గీటురాయి” 

___డా. పలా దురయ్యగారు. 
ధా గ 

తిరుపతి వేంకటకవుల కావ్యనమీక £ (1968) (అముదిత్మగంథము) 

“వారి తిరువతివేంక టేశ్వరకవిద్వయ సాహిత్యసమీక్ష మజొక విహెచ్. డి., 
బిరదమునకు( బ్యాతము కాందగినట్టిది.” 

-- ఆచార్య డా, దివాకర్ల చేంకటావధానిగారు. 

ఐబసవపురాణ పీఠిక ; (1959) 

సాహిత్యఅకాడమీవారు ప్రకటించిన నంక్షి ప్రబనవపురాణవీఠికలో బనవపురాణ 
నిర్మాణము వై జై నపురాణవభావము కల దను నూతనసిదాంత మీ రచయితే చతిపా 

దింవణబడినది. 

“బనవపురాణ ముంది. ఈకావ్యాన్నిగూర్చిన చర్చలన్నీ సామాన్యంగా దెశిక విత, 

ద్వివదచ్చంచదన్ను, జానుతెనుగు, సాంఘిక జీవనచి,తణం, వీర శావమత[పాబల్యం మొద 

లైన అంకాల చు టై చం|కమణం చేస్తుంటాయి, ను[బహ్మ ణ్యం ఎన్నుకున్న తీరువేరు, 

బసవపురాణం పురాణమా ? ఎలా? నిజానికి భారతభాగవతాదులు పురాణాలు. బసవ 

పురాణం పురాణకా వ్య సంప్రదాయాన్ని ధిక్కరించిన అచ్చమైన దేశికావ్యం. మరి అది 

పురాణం ఎలా అయింది? ఆరంభ మెంది ఆలోచనాకదనం; అంతల మథనం. ఫలితం 

బసవపురాణం జైనపురాణ పభావాన్ని పుక్కిటబట్టుకున్నరచన అని నిగుతేల్చటం. 

అందుకు ఉవసాా రకంగా నంన్కతవురా ణాల్లోని పంచలక్షణాలకు [పతిగా జై నులు 

తమపురాణాల్లో నిబంధించిన ఉతృవపంచలక్షణాలను పేర్కొని వాటిని బనవవురాణం 

పట్ట నమన్యుయించి చూపటం”, 

“డా! సుబహ్మణ్యం వివేచన ఉన్న భావుకుడు, రసజ్ఞతి ఉన్న నిశిత విమర్శకుడు, 

విద్యావినయాలు నమ్మ పమాణంలో నంతరించుకున్న యువకు(డు. ఉవరికోధనల కొంకె 

పరిశోధనలపట్ర ఆన క్తి ఉన్న సాధకుండు. సాపాతీవిమర్శనారంగంలో ఇత డెక్కిన 
తొలిమెట్టు “వీరరనంి. మలి మెట్టు 'సారన్యతసొరభంి; మలి మెట్టు లోనే దిద్భక్షువులకు 

మిరుమిట్లు గొల్సిన ఈ సాధకునికీ, పరిశోధకునికీ నా అభినందనలు”, 

__డా, సి. నారాయణరెడ్డి గారు. 



నివేదనము 

(పాచీనభారతీయ విజ్ఞాననిధు లైన పురాణములను చార్మితక భౌగోళికఖగోళ జ్యోతిష 
తత్వ్వాదిశా స్తదృకృథములతో పరిశీలించు విమర్శనవద్ధతి భారతదేశమున వెలసియున్నను 
సమ్మగపురాణవాజ్బయపర్యాలోచన మింకను సాధింవవలసియున్న ది. తెలుగున నట్టిది 

యత్యంత పారంభదశలో నుండుటచే ఆ స్తినా స్తివిచికిత్సకు పాత మగుచున్న ది. 

పురాణములు కా స్త్ర దృష్టు అనియు, రనపధానములు కావనియు సాధారణముగా 

విమర్శకులు భావించుచుండుటచే సంస్కృత వురాణవాజ్మయము నొక వత్యేక సాహిత్య 

[(ప్య(క్రియగా గుర్తించి, వానిలోని కావ్యశిల్పక శారహన్యములను వెలికిదీయు వయత్నము 

జరుగలేదు. అర్థ| పధానము లైన పురాణములలో సెకము సాహిత్యపరమార్థమును 

దర్శింవ(గల విమర్శన పద్ధతి దేశమున వృద్ధి కావలసియున్నది : 

సంన్క్మృతవాజ్బ్యయము సర్వతోముఖముగ వికసించిన తరువాత నాం|ధమున 

సాహిత్యనిర్మాణ మారంభ మగుటచే తెలుగుక వులు సంన్క్భత పురాణెతిహానమ హార్థము 

లనే కాక, మహాకా వ్యనిర్మాణశిల్పమునుగూడ కరతలామలకము చేసికొని సరసకావ్య 

శిల్పనుందరములై న పురాణములను తెలుగున వెలయింవ యత్ని ంచిరి. సంన్క్భుతము 

నుండి ఆం|ధమున కనువదింపంబడిన ఇతిహాసమున6గాని, వురాణమున.గాని, కావ్య 

మున6గాని తెలు(గుక వుల పతిభానిష్యంద మని చెప్పుకొన(దగినది కావ్యరసభావశిల్చ 

నంవత్తియే! తెలుగున కామ్యేతిహానములను రనదృష్టితో విమర్శించువద్దతి వ్యా వీ చెంది 
నది కాని పురాణవాజ్మయ కే మున తెలు(గుకవులు నిష్నేపించిన కావ్యరనభావనంపద ను 

పదిశోధించు _పవృత్తి యింకను ఏర్పడలేదు. తెలుగుపురాణములలో బమ్మెరపోతన 

కాగ వతమును సాహిత్యదృష్టితో విమర్శించుట కొంత కలదు. కాని యదియు నన 

మ్మగము. ఇ(క మి గిలినవురాణములను గూర్చి పట్టించుకొనిననాథు(డు లేడు ! 

ఇట్టితరుణమున [ప్రథమాంధమహాపురాణ మగు మారన మార్కందేయపురాణ 

మునుగూర్చి వర్యావలోచనము చేయభాగ్యము కలిగిన నేను కృతార్జుండను. పరమ 

వురుషార్థవ్యుత్స తిని రసవత్కథానంవ త్రిచే వ్యంజింవ(జేయు నొకవైలక్షణ్య మీప్రరాణము 

నకు నహజలతణము । నన్నయవల _పనన్నక థాకలితార్జోక్తి గల మారన తిక్కనసోమ 

యాజి శిష్యుం డై రసా భ్యుదయోల్హానముగా కావ్యము నందగింప(జేయు రచనాశిల్పమును 

సాధించి మార్క్హం డేయము నొక రసవత్కథాసుధానిధిగా నంతరించెను. మారనవచన కీ 

వె భవ మాం|ధపురాణవాజ్మయరంగమున కొక నూత్నమాధవశ్రి సాషాత్కారము 

గల్పించి కవికోకిలలకు లలితపురాణ కథార సాలవల్ల వభిక్ష నర్థించునేర్చు, గఅవీనది, 

అట్టి మారనమార్శం డేయపురాణరచనామహనీయత్వ్య మచ్చువడునట్టు సాహిత్యవిమర్శన 

మింకను తెలుగున వెలయకుండుట విచార్యము. ““'మత్పురాకృత కుభాధిక్యంబు థా 

నెట్టిదో” అట్టి పయత్న ము చేయు నదవకాళశము నాకు లభింఛినధి, 
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నానావిధళా స్తోర్భవపంచములను తనగర్భకుహరమునందు గు పముగా నిలుపు 

కొనిన ఈవురాణపురుషునియొక్క విరాడూపమంత టిని దర్శించుటకు! జేసిన సాహనము 

కాదిది; కావ్యక థాసవంతులకు జన్మస్థాన మైన తత్పురాణసాహిత్యసుందరమూ ర్రిని 

యథాశ కక్రి వాక్పుష్పములతో నారాధించుటకు. జేసిన వయత్న మే యిది! పాచీనార్యా 

చీనసాపాత్యవిమర్శన మార్గములను మేళవించుకొనుచు మారనపురాణములోని వస్త 

అంకారభందోరనశిల్పాదులను సమీక్షించుటయే తత్పురాణహృదయావిష్కార మని 

యిందు భావింపంబడినది ! 

మార్కండేయపురా ణాంతర్లతక థలను కావ్యవస్తువులుగా [గహించిన ఆంధ 

కవులు మారన రచననే కాక తన్మూల మగు నంన్కృత పురాణమును గూడ పరిశీలించి, 

రెండింటియందలి యౌ చిత్యమును [గహించిరి. కావున కావ్యక థామూలవిచారచర్చ చేయు 

సందర్భుములందు ఉభయవురాణములనుండి కవులు _గహించిన కథాంశముల( బేర్కొని 

విమర్శించుట యెనది. పురాణ వత్యక్షపభావము గల (పబంధక థలనుగూర్చి సవి స్తరము 

గను, పరోక్షపాక్షిక వపరంపర్శావభావము గలవానినిగూర్చి సంయ్యగహముగను | పపంచించుట 

యైనది. 

ఆంధప్తరాణములు ధర్మనీతి వధానము లయ్యు తెలుగుకవుల | వతిభావిశేషముచే 

రసభావనింధువుళైన వను నత్యమును |వథ మాం ధమహాపురాణవరముగా నికూవింవ( 

జేసిన యీవరిశోధనము రనజ్ఞాల చితముల కెక్కి_నచో నేను ధన్యుండను ! 

ఈయంశముపై నేను పరిశోధన చేయట కంగీకరించి, సిద్ధాంతవ్యానమును 

వి హెద్. డీ., పట్టముకొజకు సమర్చించు నవకాశము కల్పించుటయేకాక , యు. జి. సి. 

పక్షమున వరిశోధనయాత చేయుటకు నార్థిక సహాయము చేయించిన అప్పటి ఉస్మానియా 

విశ్వవిద్యాల యో పాధ్యాక్షులు డాక్టర్ డి. యన్. రెడ్డిగారికి నాకృతజ్ఞతాపూర్వుక వంద 

నములు. 

తాళవ|తలి భిత| గంథ వరిశీలనమునకు దయతో నంగీకరించి నదుపాయములు కలి 

గించిన మదరానువభుత్వ పాచ్యలిభితవు_నక భాండాగారా ధ్యకులకును, తిరుపతి శ్రీ వెంక 

పేశ్వుర్యపాచ్యలిభితవు సక భాండాగా రాధ్యక్షులకును కృతజ్ఞతలు / 

[పారంభదశలో నొక నంవత్సరకాలము మార్గదర్శకులుగా నుండి వరిశోధన 

[ప్రణాళికను రూపొందించుకొనుటలో నుచితమెన సలహాల నొనంగి (పోత్సహించిన 

గురువర్యులు ఆచార్య (శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనముగారికిని, ఆవై నీవ్యానము నత్యంతా 

దరాభిమానములతో( బర్యవేక్షించిన విద్యన్మణి డాక్టరు పల్లా దుర్గయ్యగారికిని నా 

హృదయవూర్వుక కృతజ్ఞతాభివందనములు. 

1967 వ నం॥ నెవైంబరులో సమర్పించిన ఈ సిద్దాంత వ్యానమునకు ఉస్మానియా 

విశ్వవిద్యాలయము 1969 ఫీబవరిలో వి హెచ్, డి., వట్టమును వకటించినది. ఈ 

[గ్రంథమును | పచురించుటకు దయతో నంగీకరించిన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ఉపా 

ధ్యషలు, ఉదారహృదయులు నైన ట్రీ యన్. నరో త్తమరెడ్డిగారికిని, సిద్ధాంత వ్యానము 
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నకు బరీక్షకులుగా వ్యవహరించిన విద్యన్మణులు ఆచార్య డాక్టర్ జి యన్, రెడ్డి, 

డాక్టర్ కొ త్తవల్తి వీరభ్యదరావు గారలకు నా కృత జ్ఞతాభివందనములు ! 

ఈ|గంథ పచురణమున కారిక ముగా కొంత నహాయ మందించి (పోత్సహించిన 

ఆంద్మపదేశృవభుత్వమువారికి [పత్యేకముగా నా కృతజ్ఞతలు ! 
క విస్మమాట్టుల కావ్యములకును, విద్వద్వతంసుల ఉద్దంథముల కును కృతిపతి 

తము వహించి, రాజకీయసాహిత్యరంగ ములలో నజాతశతువులై , రవిందకవీం|దకవితా 

(పభావితులై, సమదృష్టితో సాహిత్యశాఖల కాలంబనము కల్పించుచున్న డాక్టర్ బెజవాడ 

గోపాలరెడ్డిగారు న్మాగంథ స్వీకృళికి అంగీకరించుట నా అద్భష్టవిశెషము. ఆం ధభార 

కము వెలసిన నెల్టూరునకును, ఆం ధసా[మాజ్యమహానగరమునకును సాహిత్యబాంధవ్య 

ములు కల్పించి అభిలాంధవిస్పూరి. వెలయించిన మారనకృతివె వెలసిన ఈ విమర్శ 

[గంథము సాహిత్యబంధువులె న డాక్టర్ గోపాల రెడ్డిగారి కంకిత మగుటలో నౌచిత్యము 

కలదు, వారికి నా వినయవురస్సరా భివందనములు. 

నా కీవిమర్శనాంశమును నూచించినవారు మాగురుదేవులు ఆచార్య డా. దివాకర్హ 

వేంక టావధానిగారు. నాడు చెళ్లవిళ్లవారికి వలె నేడు దివాకర్షవారికి శిష్యుల మని చెప్పు 

కొనుటయే తెలుగుదెశమున నొక గొప్ప, వాది శిష్యవాతృల్యము దాని కదియే సాటి! 

అమృతహృదయు లైన వా రాశీ$పురన్సర ముగా సీ గంథమునకు వస్తావని రచించి 

నాపరిశోధన నభినందించినందులకు వారికి నామనఃపూర్వక నమోవాక ముల నర్చించు 

చున్నాను. 

ఆం ధవదేశసాహిత్యరథ సారథులే కాక, సన్నిహితసాహితీమ్మితుల రచనావ్యానం 

గములకు నూూతధారులై, పతిభను గుర్తించి వరిశీలించి పరిపోషించు పజ్ఞాశాలురైన 

శ్రీ దేవుల పల్లి రామానుజరావుగారు న న్నాప్తునిగా మన్నించి యెన్నోవిధముల (పోత్స 

హించుచున్నారు, వారికి నేను సర్వదా కృతజ్ఞు(డను. ఆళ్ల ఛందశ్శిల్పమార్గమున కే కొక, 

న్వచ్చందసాహితీస్నే హశీలమునకు మార్షదర్శకు లైన ఆర్హష్గహృద యులు డా. పాటిబండ 

మాధవశర్శ్మగారికి నాకృత జ్ఞతలు. 

ఈగంథముఖపతరచనమున తోడ్పడిన మితులు శ్రీ 'సుధామికు, గంథ వచు 

రణమున విలువై న సలహాల నిచ్చిన మ్మితులు శ్రి వంగపల్లి విశ్వనాథము, (శ్రీ ఇరివెంటి 

కృష్ణమూర్తి, వె. ఆంజనేయులుగారలకు, ఈగంథము[దణమును తమ సొంతపవనిగా 

భావించి, స్యల్పకాలములో నందముగా నచ్చొ తించిన నాగార్జనము దణాలయాధివతులు 

శ్రీ యన్. వి. నారాయణగారిక, కూర్చరులు శ్రీ వి. గండయ్య, శ్రీ వీ. అప్పారావుగార 

లకు నాకృత జ్ఞతలు | ఈ గంథ పచురణభారమును వహించిన శ్రీమతి చి. నౌ. సుశీలకు, 

చి, రాధాకృష్ణునికి ఆశీస్సులు | 

శ్రీవాణి, హైదరాబాదు, మ కట ను పప 

1-1-1978. గూడ వెంకట సుట్రహ్మణ్యం. 



(పథమసర్షము : మహాపురాణములు - మార్యండేయము 

1. పురాణములు; ఏ = ౩9 

పుఠరాణశళబ్లనిరు క్తి 5, పురాణం పంచలక్షణమ్ 65, వురాణన్వరూ 

es ల్లో = పురాణన్వభావము 16, అషాదశ మహావురాణ 

ములు 19, వురాణక్లో క సంఖ్యలు వలీ పురాణవర్థక రణము బక, 

పురాణములు_ఉవపురాణములు 27, పృురాణము_ఇతిహానము 28, 

ఇతిహాసములు _ ౨29105 84, పురాణములు _ Myths 36. 

2. మార్కండేయ మహాపురాణము; 40 - 66 

నామవై శిష్ట్యము 40), కోక నంఖ్య శి, మహాభారత, వశేంన శక, 

శతి 51, మార్కండేయ మహాపురాణము వెలనినకాలము 52, 

మార్కండేయమహాోపురాణ వై శిష్ట్యము 55, మార్మ_ండేయము 

_తిగుణ పథానమైన పురాణము 69, మార్క_ండేయవురాణ పామాణి 

కత్వము 6ల్, కావ్యకథామూలమైన మార్క_ండేయము 66, 

పురాణపంచలక్షణములు 49, జడో పాఖ్యానము 50, దుర్గాన ప్త 
{ 

ద్వితీయనర్లము * (పథమాం[ధ మహాపురాణము 

1. (పథమాం,ధ మహాపురాణము : 69 = 89 

కృతికర్త : కృొతిభ ర్త : కతి వెలసినకాలము 69, _పథమాంధ 

మహావురాణావిర్భావము 76, గురు _ శిష్యులు 87. 

2. మారన అనువాదపద్ధతి : 9౮౨ 144 

మారన _ భావానువాద పద్ధతి 90, మారన మార్క_ండేయపవ్రురాణ 

మును సంగపాంచుట 959, ఉ పాఖ్యానముల ననువదించిన 

విధము 96, ళాస్తార్హముల నంగహీకరణము 99, దేవతాస్తుతుల 
ననువదించిన విధము 104, కథార్థములను నం్మగహించుట 110, 
వకృతివర్ణ్గనలు 121, యుద్ధవర్ణనలు 129, మారన కథారన 
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పోషణము 181, మారన కల్పించిన కథాంశములు 187, మారన 
నూతులు 189. 

3. ఆభ్యానశిల్పము : 

ఆఖ్యానశిల్పము 146, దోణనందనచర్శితము 150, హరిశ్చందో 

పాథ్యానము 165, జడోపాఖ్యానము 155, వతి|వత కథ 191, 

కువలయాశ్వాూచరి తము 198, అల రో_పాఖ్యానము 208, స్వారో 

చిషమనునంభవము 69, ఉ త్తమమనునంభవము 242, తామన 

మనునంభవము 246, చాకుషమనునంభవము 248, వె వన్యత 

- మనువృతాంత ము 250, సావర్ణిమనునంభవము విల్ 4, రౌచ్యమను 

నంభవము, భాత్యమను సంభ వము 257, రాజ్యవర్థనరాజ చరి 

తము 259, నాభాగునీచరి[తము 262, వత్చంధచరితము 267, 

పొంశ పాజాత్యాదుల చరితములు 271, ఖని తావేక్షిత మరు త్ర 

రాట్బర్మితలు 272, 

4. ఛందశ్ళిల్చము : 

(ఆ) విశేషచ్చందములు 

దండకము 287, [సగ్విణి 2668, ఉపజాతి 290, లయ[గాహి 290, 

మానిని 291, కవిరాజవిరాజితము 299, _నగ్గర 292, మహో 

నగ్ధర 295, మర్తకోకిల 295, తరలము 299, _ఉత్సా 
హము లె02, తరువోజ 304%, మాలిని కి05. 

(ఆ) సామాన్యచ్చందములు 

శార్దూల వికీడితము 808, మ తేభవిక్రీడితము 818, చంపక 
మాల ౪17, ఉత్పలమాల లి22, కందము 829, తేటగీతి 840, 

ఆటవెలది 345, సీనము లి44, గద్యము 550, ఛందన్సం 

వాదము విల్ 1. 

5. అలంకారశిల్పము ; 
ఉపమాలంకారము లిక, రూపకాలంకారము 983, అర్థాంతర 

న్యాసము 869, మటికొన్ని అర్థాలంకారములు 970, శబ్దాలంకార 

ములు ల71, 

6, రసశిల్పము ‘ 

7 మారన శెలి : 

పురాణజశే లి 5582, తెలుగులోని చతుర్విధపురాణశై లులు శిరిర్, 
మారనళ్లైలి 866, మారన పద్యరచన వై నన్నయతిక్కానల 

145 - 284 

285 = 354 

355 = 371 

372 = 382 

382 = 400 



ర్ు జ. 

[ప్రభావము లొ9!, మారన పయోగించిన జాతీయములు - 

లోకో కులు 595. 

తృతీయనర్గము : మార్కండేయపురాణము - కావ్యవస్తుపదానము 

1. మార్కండేయము మూలమెన తెలు(గు కావ్యములు ; 403 - 408 
కావ్యవర్గిక రణము 404, 

2. మనుచరి తము : 409 = 521 

కృష్ణదేవరాయలు - అల్హసానివెద్ధన 409, వనస్తువినృృతి : మారన 

పురాణ పభావము 422 _ ఉభయపురాణ పభావము 4లల, వస్తు — 

నిర్మాణము : మారన వురాణ్యవభావము 445, ఉభయపురాణ 

[పవావము 460 _ పెద్దన స్వయముగా; జేసిన కల్పనలు 467, 

వ స్వైక్యము 489, పాతన్యరూవన్యభావనిరూ వణము 4886, రన 

పోషణవిధానము $507, వెద్దన వద్యరచనపె మారన (ప్రభా 

వము 515, ఉపనంహారము 520. 

ని, కువలయాళ్వచరి తము ‘ 522 = 546 

[పబంధములోని [పధానకథాంశములు పురాణములోనివే 524, 

వురాణపబంధకథల న్వరూవన్వభావములందలి భేదము 525, 
చిననారాయణక వి చెనినకల్పన లన్నియు సార్థకములు కావు 527, 

ఉభయపురాణములు కువలయాశ్వచరిత వె వైచినపభావము 9541, 

4. మదాలనాపరిణయము ; 547 = 553 

కవి చేసిన మార్పులు 510, _ వస్తువి నృతి - వర్ణనలు ళలి, 
మూలమునుండి (గహింవని కొన్ని క థార్థములు 555, కావ్యము వై 

పురాణ[పభావము లిర్లి, 

5. మదొలసొవిలొసము : 554 = 557 

కువలయాశ్వుని కథకు నర్వాంగనంపూర్ణత్వము కల్పించిన 

విధము 55. 

6, హరిశ్చం[ద చరితము: 558 - 594 

గౌరన కావ్యకథామూలము 558, (వబంధకల్పనల వె పురాణ 

(ప్రభావము 562, వురాణపబంధకథా తారతమ్యములు 568, 

గంకరక వి హరిళ్చం దచరితము 590, శరభక వివై పురాణ 

[వపభావము ల592, 
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7 ఉ త్రరహరిళ్చంద్రోపొ భ్యానము న 

తక్కెళ్లపాటి లింగ నమంతతి ఉ తరహరిశ్చం దోపాఖ్యానము 594, 

ఏతత్కావ్యక ల్బనల వె మార్కండేయపురాణ (వభావము 59", 

పురాణ పబంధకల్పనలలో. గల తారతమ్యములు 598, చంత 

శేఖరకవి _ ఉ తరహరిశ్చందోపాఖ్యానము 601, తిరుపతి వేంకట 

కవులు _ పూర్వహరిశ్చం[ద చరిత్రము 808. 

9 (శ్రీదత్తభాగవతము థ్ 

చతుర్ధ సర్గము : మార్కండేయపురాణము _ 
౧ 

మణికొన్ని ఆంధానువాదములు 

1. మార్కం డేయపురాణము : మజికొన్ని ఆం ధానువాదములు : 

Te 

పొన్నతోట జాబశళకవి యనువాదము 819, మండ కామేశ్వరకవి 
యనువాదము 614, వచన మార్కండేయపురాణములు 819. 

పంచమసర్గము : పురాణము కాని పురాణము 

మహాపురాణము కాని మార్కండేయము : 

ఎల్పక ర నృసింహకవి మార్కండేయవురాణము 6289, పర్వత 

మంతి లింగ నామాత్యుని మార్క్హండేయము 681, పోచిరాజు 

వీరనామాత్యుని భావనాబుషి మాహాత్మ్యము 691, శిష్ణు కష్టమూంర్తి 

వీఇారణ్యమాహాత్మ్యము గ్రలివ్, 

ఉపనంహృతి ః 

(పన క్త గంథనూచిక 687, అనుష క్ర,గంథనూచిక 640. 

ఆఅనుబంధములు : 

594 - 605 

606 - 608 

609 - 610 

613 - 620 

623 - 635 

636 - 640 

641 - 656 



పథమ నరము 

వుహాపురాణవుులు = మార్క-ండెయము 
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నునంధాన కతు లై భావించి, దర్శించి, వానిని చతుర్వర్గ ఫలో 
పాత్రము లగునట్లు మృితనమ్మితములుగా. |బవంచించిన సంహితాన్వరూపములు పురాణ 
ములు: అనంతకాలన న్యరూవు( డె సృమ్షి స్థీతిలయాత్మక మై మైన విశ్వానంసార పర్మిభమణ 
మునకు సాకీభూతు( డగు పరాణపురుషుని పరతత్వ [పతిపాదనము వరమ [వయోజన 

ముగా నెంచుకొని తడర్గమును |తివిధ భాషల నాశయించి వ్య కీకరించు సారన్వత 

మూర్తులు పురాణములు ! ఆగమార్థజల నేచనముజే భారతీయహృదయ త్షేతముల నార్ట్రక 

రించి ఆర్ష సంస్కృతి సన్యములను బండింప నెర్పుజచిన రన్మపవాహములు పురాణములు 

అపారకథానిధులను జూవి మురివించుచు నమూల్యశా స్ర్ర విధులను జెప్పి యొప్పించుచు 
క విరసిక ముముతుజన ముల యొక. రచన్నాపసంగవ్యానంగముల నుపలాలించు మాతృ 

మూర్తులు పురాణములు: 

భారతీయనంన, కృతికి మూలకొంద మెన వేదధర్మమును లోకమున స్ముపతిష్టిత 

మొనర్చుట కేర్పుడిన సులభసాధనములు పురాణములు. అందువలననే నారదీయమపహి 

పరాణము__ “వేదాః (పతిష్టితా న్సర్వై పురాణే చష్వెవ సర్వదా” (IL. 24.1ర)_వెదములు 

పురాణన్నుపతిష్టితము లని యుగ్గడించినది. అది నిన్నంశయ మని స్కాంద మిట్లు 

నొక్కి వక్కా-ణీంచినది ; 

“వేదవ న్నిశ్చలం మన్యే పురాణార్థం ద్విజో త్తమాః 

వేదాః [వతిష్ట్షితా న్పర్వే పురాణే నాత్ర నంశయః 1” ((పభానఖం. 26 0-51) 

ఈనత్యమునే “ఇతిహానవురాణాభ్యాం వేదం సమువబ్బంహయేత్” 'అని మహాభారతము 
(ఆది వ. 1. 267) చాటిచెవ్పుచున్న ది, వేదనిగూఢార్థము అవగతము కావలయు నన్నచో 
నానావురాణవిజ్ఞాన మావళ్యకము. దీనినే వాయువురాణము భంగ్యంతరముగా నిట్లు 
పేర్కొనియున్నది : 

“యో విద్యా చ్చతురో వదా న్సాంగోపనిషదో ద్విజః 
న చే త్పురాణం సంవిద్యా న్నైవ నస్యా ద్విచక్షణః |" 28 180 

వేదవేదాంగ విజ్ఞానము గలిగియు. ద్విజుండు పురాణవిజ్ఞాన నవిరహితు( డైనచో విచక్ష్ల 
ణుండు కా నాల, డని దీనితాత్సర్యము. 



4 మహావురాణములు _ మాళ్క్ళుండేయము 

దేవీభాగవత మీయంశమును వరమోదా తముగా( (బవంచించినది. పరమేశ్వరు 

నకు (శుతిన్నృతులు నేతముల(ట! పురాణము హృదయమ(ట! 

“శుతిన్మృతీ ఉభిన్నెతే పురాణం హృదయం న్మృతము 

ఏతత్త యో క్త ఏవస్యా ద్ధర్మో నాన్యత కుతచిత్ ॥”౫ XI. 1.21 

భగవంతుడు చకురిం దియముల తో సత్య మగు ధర్మమును దర్శించును; హృదయ 

మున. దచ్చింతన మొనర్చి ధర్మత తమును నిశ్చయించును. స్వరూవజ్ఞానమ్మాతము 

నిచ్చు జ్ఞానెం దియములకంచె వివేక నహిత మైన యంతరిం[దియము _శష్టము. కావున 

వపరమప్పరుషని హృదయస్థానములగు పరాణములు ధర్మాధర్మనిశ్సాయసమర్థము లని 

దేవీభాగవతతాత్పర్యము. 

వాజననెయీ బాహ్మణో వనిషత్తు _ వేదములును, ఇతిహానపురాణములును వర 

మళ్వర నిశ్వానరూవములని యభివర్శించెను. 

“అన్యమహతో భూతన్య నిశ్ళ్యసిత మేతద్య దృగ్వేదో 

యజుర్వేద స్సామవేదోఒథర్వాంగిరన ఇతివోనఃపురాణమ్”. 

మానవునకు శ్వాననిశ్వానలు [పాణనం కేతము లైన్ల భగవంతునకు పాణస్థానములు 

వేదవురాణేతిహానములని యుపనిషతాత్సర్యము. జీవునకు శ్యానముతో యావద్దవ్యభా 

విత్వ మున్న ఫై భగవంతునకు వేదపురాణములతో యావద్దవ్యభావిత్యనంబంధము 

కలదు. దేవీభాగవతము _ వేదము భగవచ్చతు వనియు, పురాణము భగ వద్దదయ 

మనియు వెజువేయిగా. బేర్కొనియుండగా, ఈ యువనిషత్తు వేదపురాణములను 

రెండింటిని సమముగా. బరిగణించి భగవత్సాణస్థానము లని యుగ్గడించియున్నది. 

అన/గా( [(బాచీనులు' పరమధర్మ[పతిపాదనమునందు వేదార్గముల కిచ్చిన యున్నత 

స్థానమును, [ప్రమాణగౌరవమును పురాణముల కిచ్చి గౌరవించి రని స్పష్టమగుచున్నది. 

అందుల కిభాందోగ్యోపనిషద్వాక్యములును దార్కాణములే- 

“బుగ్వేదం భగవో౬ధ్యేమి యజుర్వేదం సామవేద మథర్వణమ్ 

చతుర్ధ మితిహానవురాణం పంచమం వేదానాం వేద మితి”. VII 1.2 

ఇం దీయుపనిషత్తు ఇతిహాసవురాణము వంచమవేద మని చాటుచున్న ది, పంచమవేదము 
చతుర్వేదసారము. 

నారదీయవాయుపురాణము లింతకం'టె మజియొకయడుగు ముందుకు వైచి వురాణ 
ములకు వెదములకంటె నగతాంబూల మిచ్చి గౌరవించినవి. నారదీయమహావురాణము 

1, “*ఉ భేనేతే పరమేశ్వర స్వే త్యర్థః చతు ర్వ నత్య _ మితి (కులేః; వరమేళ్వేణ 
(కుతిస్ట్టృతిరూవ చతు ర్భ్యాం దృష్టో ధర్మః నత్యః. చతుషా దృష్టమేవ మనని నిక్సి 
నోతీతి పురాణరూవవ్శాద యే నిళ్చితో ధరోో౭పి నత్య ఇత్యర్తః,”” 

రానీలక౦ఠక్ళత తిలక వ్యాఖ్య, 



పురాణములు.” _- ౨౫౫ ల్ 

(కుతిన్సృతివురాణముల కున్న నంబంధమునుగూర్చి చర్చించుచు పురాణ[పాశ స్హ్యము ని 

ట్రుదాతముగ( గీర్తించెను : 

“శుణు మోహిని మద్వాక్యం వేదోఒయం బహుధా సేతః 

యిజ్ఞకర్మ కియా వేదః స్మృతి ర్వేదో గృహ్మాశమే॥ 

స్మృతి ర్వేదః [కియా వేదః పురాణేషు (పతిష్టిత; 

పురాణపురుషా జాతం యథేదం జగ దద్భుతమ్॥ 

తథేదం వాజ్మయం జాతం పురాణేభ్యో న నసంశయః 

వెదార్థా దధికం మన్యే పురాణార్థం వరాననే 11” I1, ౨4. 15-17. 

వేదము పురాణ పతిష్షిత మనియు, పురాణవురుషుని నుండి (బహ్మాండ మెట్టుద్భవించిన దో 

సర్యవాజ్మయజగత్తు పురాణములనుండి యుద్భవించిన దనియు, పురాణార్థము వేదార్థము 

కంచె నధీక మనియు నారదీయపురాణమతము. 

“పరాణం సర్వా స్రాణాం పథమం |బహ్మణా న్మృతమ్ 

అనంతరం చ వక్తే భ్యో వేదా స్తస్య వినిర్శతాః ||” 1. 60.6 1 

అని చాటుచున్న వాయువురాణము ఇందులకు సాక్ష్యము పలుకుచున్న ది. ఆదిదేవుడు 

నర్యశా స్ర్రవథ మమెన పురాణమును స్మరించినయనంతరమే వేదము లత నిముఖవినిర్ల 

తము లైనవంట కల్పాంతమున వితామహుండు నర్గవ్యాపారారంభ శీలు, డె యుండునెడ 

నతనికి స్పురించెడి ది పురాణపురుషనియందు నంగు ప్ర మె యున్న పురాకల్పమందలి 

నర్గవిధానమే. కావున నృష్టికి మూలమైనది పురాణము ! అనంతకాలన్వరూ పుని | పథమ 
నిశ్వాసము పురాణము ! అఖండవాజ్యయనంభూతికి మూాలకంద మైనది పురాణము : | 

పురాణ శబ్ద నిరుక్తి : 

పురాణశబ్దము వేదకాలమునాటికే (పాచీన మను నర్ధమున రూఢి కెక్కి.నది. 

బుగ్యేదమున పురాణశబ్దము విశషణముగా వాడ(బడియున్నది. అందు “పురాతని మను 

శబ్ర పయోగము కానరాదు. తదర్థమున( బురాణశబ్దమె యువయు క్తమెనది, ఆతరువాత 

నాపదము విశేషణముగానే కాక “పూర్వగాథి లేక “పాదీనకథి యను నర్థము నిచ్చు 

వి శష్యముగాంగూడ వాడ(బడుచునథర్యవేదమున( (బయోగింపంబడిన ది.బుక్సామములును 

ఛందన్సులును పురాణమును యజున్ఫూతములతో( గలసి వవ్శితనవనోచ్చిష్టమునుండి 

జన్మించిన వనియు, రుదు(డు బృహద్ధిశ యగు సీశాన్యమునకు, గదలిపోగా నతనివెంట 

నితిహాసము, పురాణము, గాథలు, నారాశంనలు, కదలిపోయె ననియు నథర్వువేదమున, 
'బస్తావింవ(బడి యుండుటచే? నావేదకాలమున( బురాణ మితిహాసాదులతోపా టొక 

కి. “బుచః సామాని ఛందాంసి వురాణం యజుషా నవా । ఉచ్చిష్టా బజ్జి రే సక్వే దివి 
ఠి 

దేవా దివి శితః | --అథర్వు వేద, ౫౬1. 7. 24, 



అ మహాపురాణములు = మార్కండేయము 

సారన్వత్మప్యకియగా గుర్రింపంబడె ననియు, పురాణములు వేదములవలె నత్నిపావీనము 

అనియు దెలియుచున్నది. శతపథ బాహ్మణమునందును, ఉపనిషత్తులందును (బాచీన 

గాథలను వరించు [గంథ ములుగా( బురాణములు పేర్కొన బడినవి. పురాణస్మరణా 

నంతరము బహ్మముఖమునుండి వేదము లుదయించె నను వాయుపురాణో క్తవాక్యముల 

నాధారముగా. గొని వెదములకంటె మున్ను వురాణములు పుఠరాతనగాథాలహరులవఠె 

దేశమున వ్యావించియుండే నని విమర్శకులు భావించుచున్నారు.* 

వై ఘంటికు లౌనర్చిన పురాణశోబ్దనిరు క్రి యిట్టున్నది : 

“పురా భవ మితి పురాణమ్” 

“పురా పూర్వస్మిన్ భూత మితి వురాణమ్' _/అమరకోశము_ గురుదాలవబోధిక) 

“పరా భవ మితి పురాణమ్” -(శబ్దకల్పదుమము) 

“పరా నీయతే ఇతి పురాణమ్ ”--(వాచనత్యము) 

“పరా నవం భవతి పురాణమ్ ” -(యాన్మనిరు క్రము) 

“పురా అనక్తి” అను నిరు క్రియ నొండు కలదు. 
ఇటి నె ఘంటిక నిరుక్తుల కాలంబనములు పురాణములందు కలవు. 

“యస్మా త్చురాప హ్యన క్రీదం వరాణం తేన హి స్మృతమ్ 

నిరుక మన్య యో వెద న నర్వపా వై; [వముచ్యతె [” వాయువు, 1 1.200 

“వరా వరంపరాం వష్టి వు పురాణం తేన వై న్మృతమ్” i --వద్మపు. 17 2.59, 

“యస్మా త్పురా హ్య భూ వ్చైత త్పురాణం తేన తత్స్మృతమ్” 
-బహ్మోండ పురా. 1. 1.172, 

కక పురాతనన్య కల్పన్య పురాణాని విదు ర్ఫుధాః ॥” _మత్స్య వు. 53.63, 

వీనిని బరిశ్తీలింప6గా( బురాణము లన? జిరకాలమున( బుట్టిన వనియు(, _బాచీన విషయము 

ను దమయందు బొందించుకొనిన వనియు6 (దాచీనకా లమున నవీనములుగా నుండీన 

od “న బృవాతీందిశ మనువ్యచలత్ త మి తివోన శ్చ వురాణాం౦ చ గాథాశ్చ నారాళంపీ 

శ్చానువ్యచలన్ ॥ ఇతివోనన్య చ వై. పురాణన్య చ గాథశానాం చ నారాళంసనీనాం చ 

పీయం ధామ భవతి; య ఏవం వేదః “ఎఎ వాఅథర్వు, XV. 6.10-11. 

లి. *మధ్యా వుతయా వావా వణా దేవానాం యరనుశాననాని విద్యా వాకో వాక్య 

మితివోనవురాణం గాథా నారాశంసీ రీత్యవారవాః నె స్వాధ్యాయ మరీ శే ॥' 

-- శతపథ బావన్మాణ. XI. 8.5 అధ్యా, రి ళా. 

4. “Puranas intheform of legendary lore existed from times of anti- 
quity, even prior to the revelation of the Vedas, and this was han- 
ded down to posterity. There was no Purana literature as such in 
those days of lore 

-- Studies in the Epics and Puranas. Ilatroduction P. 22. 



~—} పురాణములు. 

వనియు, పురావిషయములందు జీవించెడి వనియు, |పాక్షనవిషయాభిరతి కలిగిన 

వనియు, పురాతనకల్పవస్తుకము అనియు నెర్పడుచున్న ది. 

'ఇవియన్నియు నిట్లుండ “వురాఒవి నవమ్ పురాణమ్” అను నిరుక్తి యొకటి 
(వనిద్ధి. గాంచినది. దీనినిబట్టి పురాణములం దభివర్షింపంబడు వస్తువిశేషములు పురా 
తనము లయ్యును నవ్యములుగను, నిత్యనూతనములుగను భాసీంచుచుండు నని తాత్పర్య 

మేర్పడుచున్న ది. పురాణముల౭దలి యీనవ్యతయే వీనికి ఉ త్రమసాహిత్యగౌరవము 

నాపాదించుచున్నది. కొందు పురాణములందలి వస్తువు పురాతన మయ్యు నవి రచింప? 

బడినకాలమును బట్టి యర్వాచీనములుగా, బొడగట్టుచున్నవి కాన నవ్యము లన(బడు 

చున్న వని యీనిరు క్తి నన్వయించుచున్నారు.. అదధైనను పురాణ మన నతి|పాచీన మైన 

దనెడి వూర్వనిరుక్తులతాత్సర్యమున కెట్టివి ప్రతివ శ్రియ నేర్పడుట లేదు కాని పురాణములు 
(పవథమమున( బురాణగాథాన్యరూవము లై యుండినను |గమముగా వానియం దర్వావీ 

దనవచ్చును : 

మజీయును మహావురాణముల లో భ విష్యవురాణ మను పేర నొండువురాణము కన 

వచ్చుచున్నది. ఆపురాణనామములోనే పరన్నరవిరుద్ధారము లీచ్చు రెండు శబ్దములు 

కలవు. అందు భ విష్యత్కాలమున (బవ ర్తిల్లు క థార్థములు కూడ పురాణము పేర 

సిబంధింప(బడియున్న వి. దీనినిబట్టి కాల|కమమున( (బాచేనార్వాచీన విషయనంఘాత మె 

కాక భవిష్యత, థార్భములు కూడ వురాణములందు( జేర్ప్చుంబడిన వని విమర్శకులు 

భా వించుచున్నారు.్ దీని కుపబలకముగా నమరసింహు.డు తనయమరకోశమున “వరా? 

శజ్జార్భము నెజింగించుచు “స్యా త్పబంధే చిరాతీతే నికటాగామిశే పురా” అని నానార్థా 

వ్యయవర్గ మునందు నిర్ధశించియున్నాండు.. దీనిని గురుబాల్మ పబోధికాక ర్త యిట్లు విప 

దించినా.డు. “పురా-ఇది వాకస్టరచ నయందును అనేకకాలమంచదును, పోయినకాలము 

నందును, రాణగలదానియందును వ ధరించును. డీ వాక్యరచనకు “పురాణం”, అనేక 

కాలమునకు “పురాతనం”; అతీతమునకు “వురాగతం", నమీవమునకు “పురాగచ్చుతి", 

భ విష్యదర్థ మునకు “ఆలోకే తే నిపతతలి వురా సా బలివ్యాకులా వా”. కొందు నిరంతర 

పాఠమునందును, పూర్వ మనేకకాలము గడచినదానియందును, ఆనన్నభ విష్యదర్థ 

మందును వరించు నని చెప్పుదురు. ఉ॥ నిరంతరపాఠమునకు- “ఉపాధ్యాయేన పురా౬ 

ధియతేన్మ”, వూర్య మనేకకాలము గడచినదానికి_ “పురాతనం త్వాం పురుషం వురావిదః”, 
ఆనన్నభ విష్యదర్థమునకు “గచ్చు శ్మీఘం పురాదెవో వర్షతి”. దీనినిబట్టి క్రీ. శ, 4వ 
శ తాబ్దికిం బూర్వ్యమే “పురా” శబ్బ్దమున కానన్నభ విష్యదర్థముకూడ రూఢి కక్కిన దని 

స్పష్టమగుచున్నది, వురాళబ్దమున కీనానార్థముల నేర్పఅచుటచే నమరసింహు(డు భవిష్య 
పురాణ మను నమానమునందలి యనన్యయమును దొలంగించి పుణ్యము గట్టుకొనెను, 

5. History of Dharma Sastra. Vol, V. P. 855. 



ప్ర మహావ్వరాణములు - మార్కుండేయము 

పురాణం పంచలకణమ్ : 

పురాణ వన్తులక్షణములను బరిశీలించి తత్స్వరూవ నిర్వచనము చేయ యత్నించిన 

|పాచీనులు వెక్కుమంది కలరు. వారందజిలో నమరసింహు.డు “పురాణం పజ్బు 

లక్షణ” మృని చెప్పిన నిర్వచనము కడు వనిద్ధి కెక్కియున్నది. 

“నర్గశ్చ (పతిసర్గళ్చ వంశో మన్వ న్రరాణి చ 

వంశానుచరితం6 చేతి లక్షణానాంతు వజ్వ్బాకమ్॥" 

ఈనూత మంత[పాచుర్య మందుట కావంచలక్షణముల పరమసార్థక్యమే కార 

ణము. పురాణమునకు నర్గవర్షనము వథమలక్షణ మని పెన్యూతనిర్ద్హళము. నర్గమందు 

[బహ్మాండోత్ప త్తి చెప్పబడును. పురాణము (బహ్మాండోత్చ త్తినే మొదట ఎందులకు. జెప్ప 

వలెను *? అన్నచో తన వురాణనామమును సార్థక మొనర్వుకొనుటకే యని నమాధానము. 

వృరాణ మనః |బాచీనము, గతము అని యర్థముకదా 1 ఆ గతము అద్యతనభూత మనియు 

అనద్యతనభూత మనియు ద్వివిధము. అందనద్యత నభూత ముయొక్క్ల యాదమదశ పురా 

ణము. అచ్చటినుండి యద్యతనభూతమువజకు( గల గతము చరిత లేక ఇతిహానము. 

అనఃగా నొకపురావస్తుపుయుక్క యుత్చ తినిగూర్చియు, తత్సృష్టికారణమును గూర్చియు. 

జెప్పెడి [పావీనగాథ పురాణ మన౧బడవచ్చును. తద్విన్తరవికాసాదులనుగూర్చి వివ 

రించుగాథ నాతి పాచీనము గానిచో నితిహాన మనవచ్చును. అట్లగుచో _ పురాతత్త్వ 

జీజ్ఞానువు లై నమనిషులు |బహ్మాండముయొక పుట్టు వూర్వోత్త రముల (గూర్చి లోకము 

నకు. దెలియంజెప్పంగడంగిన గాథావి శేషమే నర్గము. అంతకంటె [బాచీనమైన వస్తువు 

సృష్షియందు( గానరాదు. కావున. బురాణ మచ్చటినుండి పారంభ మగుటకంచె నౌచి 

త్యము మతొండు లేదు. విద్యారణ్యులు ఐతరేయ బాహ్మణ భా ష్యోపోద్దాతమునందు 

“దేవానురా సృంయత్తా ఆనన్" ఇత్యాదయః ఇతిహొసాః! “ఇదంవా అగే నైవ కించి 

దాసీత్” ఇత్యాదికం జగతః[పాగవస్థా ముష్యక మ్య నర్గవతిపాదకం వాక్యజాతం 

వురాణి”మ్మని నిర్దేశించిననిర్వచనము దీని కెంతయో |పోద్బలకముగా నున్నది. 

నర్గము, వతినక్ల్షము, వంశము, మన్వంతరములు, వంశానుచరితము లను 

పంచలక్షణములు గలిగినవి వురాణము లని యమరకోశము. వంశానుచరిత స్థానమున 

భూమ్యాదే౭నంస్థాన మ్మను పాఠాంతర మొండు కనంబడుచున్నది. నర్ష మన నాది 

సృష్టి. (వతినర్గ మనః? గల్పాంతమున జరుగువునన్సృష్షి. దీనిని వినర్గ మనియు 

నందురు. దేవతల యొక యు, దేవర్షి బహ్మరులయొక ,_యు గ్మోతానుకమము వంశము, 

మను పకొళ్ళ్నకమమును, మనువులపరిపాలనకాలమును వర్ణించునవి మన్వంతరములు. 

వంశానుచరితము లన సూర్యచం[ దాది 'వంశములందు. జన్మించిన చ[కవర్తుల చర్మిత 

ములు. భూమ్యాదినంస్టాన మనలా (బవంచ భౌగోళిక స్థితిగతుల ను గూర్చినవర్ణనము. వె 

6 వంశ్యానుచరిత ౧- లేక - భూమ్య్యూ దేః సంస్థానం, (పా, ఛే.) 

7. చూడు: కా వ్యాలంకారనం (గ వాము, క్రి స,నూ, శాస్త్రి): వుట. 268; 



పురాణములు .”.. = 9 

వంచలక్షణములు వురాణములం - దవశళ్య ముండవలనినవి,  ఉండందగినవి యని 

యమరసింహునిమతము, ఇట్టేయభ్మిపాయమును మార్కండేయాగ్నివాయువిష్ణ్టుకూర్మ 

మత్స్యాదిమవాపురాణములు వ్యక్తము చేసియుండుటయేకాక తమయందు యథావకాశ 

ముగా నావంచలక్షములకు సంబంధించిన వస్తునంజాతమును నంతరించి యుంచినవి. 

కావున పురాణ (వతిపాదితమైన పంచల క్షణసూ[త్రము నతిపామాణ్యబుద్ధితోం (బాచీనులు 

(గహించియుండి రని భావింప వీలగుచున్నది. 

“పతిసర్గము'నందు (బహ్మాదు లొనరించిన నృష్టివిధానము వివరింపంబడి 

యుండును, అందు స్థావరజంగమాత్మక మెన సృష్షీవె విధ్యము వివులముగా వర్ణిత 

మగును. వంశములందు దేవానురాదివిభేదోత్స త్రియు, బ్రహ్మర్షి వంశకరలచరిత్రము 

లును వర్ణింప(బడును గావున సృష్టింపంబడిన జీవరానులలో నేర్పడిన క్రమబద్ధమైన 

వికాస మిం దభివర్ణింపంబడును, మన్వంతరములందు ధర్మశాస్త పవ ర్తకులై భువిని 

కాసించిన పదునలుగురు మనువులయుత్స తియు, వారిపరిపాలనకాలము నందలి వి శేషము 

లును వర్ణింవ(బడును. అనగా నీయంశమునందు వేదధర్మమును లోకమున నాచరింప( 

జేయు(ట కెర్పడినవిశిష్షనంన్థల వంటి మహావ్యకులనుగూర్చినకథలు కీ రింవంబడును. 

వంశానుచరితమున దైవమూలము లైన నూర్యచం[దవంశములందు జన్మించి ధర్మ వీరు 

అయి (పసిర్ధి కక్కిన మహారాజులచరితములు వివరింపంబడును. సర్గపతిసర్గ వంశము 

అలో సృష్ట్యైరంభమును, వెదోత్సత్తియు, దేవదానవాదుల యుత్చ త్రివికాసములును 

వర్జింప(బడ6గా మన్వంతరవంళాను చరిత ములందు మానవజాతి వ్యవస్థ యు దత్పరిపాలన 

మును, ద|త్నభువుల విధానమును దెలువ(బడుచున్న వి. కావున పంచల క్షణవిశిష్ట ము 

లైన పురాణములు [(వపంచోత్చ తివికాన క్రమమును (వదర్శించుటయే కాక, వేదాది 

ధర్మములు దేవమానవసంఘములం దనుష్టితము అగు [కమమును నిర్దాశించుచు వెదళాస్తాదు 

అలో తమ్మపత్యేకతను నిల్చుకొనినవి. + 

అందువలననే పాబీనులు వేదములవలె( బురాణములను బరిగణించిరి; కంఠస్థము 

చేసిరి; శిష్యులకు టోధించిరి; వర్వదినములలో (కోతలకు వినివించిరి; వ్యాఖ్యానములు 

(వానిరి; [ప్రమాణము లని నమ్మిరి; (పాణ్యవదముగా రక్షించిరి భావితరములవారికి 

నక్షయనిధులుగా నందించిరి | 

భారతీయలకు వలెనే బాబిలోనియనులకు(గూడ( బురాణసాహిత్య మున్నట్టు తెలియు 
చున్నది. అలెగ్గాండరునకు సమకాలికు(డైన యొకచర్శితకారుండు Chaldeans 

చరిత (వానెన(ట ! దాని పూర్వుభాగమున నాతడు బాదిలోనియనుల పాచీనచరి|తను 

వర్షించుచు నాజాతీయలకు వారిపురాణముల వై నున్న శద్ధాభక్తుల నుగడించెను. దాని 

89. చూడు; మార్కం. పురా. 184-898; వాయు వురా, 1, 4.10-11; విషు పురా. 

111. 6.24: వరావా పురా. 2ి.కీ; కుర్మ పురా. 1. 1.12; భవిమ్య వరా. | 

2,4. మజియు _ “వంచాక్షాని వురాగణేషు ఆఖ్యానక మితి న్మ్భతమ్ | నర్గళ్ళ్చ.., 

పురాణం వజ్బాలతణమ్ ॥ మళ్ళ కపురా. లలి, రిక్, 
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వలన బాబిలోనియనుల నూటయేబదివె వేలసంవత్సరముల _ పాచీనచరి, తను దెలుపు లిఖిత 

[గంధములు భదముగా ధాచ(బడియున్న వనియు, వానియందు 'న్వర్గాదులయొక్కయు, 

మహార్ద వములయొక్కయు, (పావీనగాథలు [వాయంబడియున్న వనియు, నర్గ|పతినర్ల 

వంశమన్యంతరాదులకు( దుల్యములైన లక్షణము ల్యాగంథములంధు, గానంబడుచున్న 

వనియ( దెలియవచ్చుచున్నది. అనగా బాదిలోనియనులు భారతీయులవలెనె పాచీనము 

లును, పంచంక్షణ[వపధానములును నైన పురాణముల: గలిగియుండి రనుట స్పష్టము. 

సరాణం వంచలషణి మ్మనునూూూతము పపంచమునందు వెలసిన. పాచీనజాతులయొక్క 

వురాణవాజబ్మయమున కంతటికిని నన్వయించు విశ్వజనీనమైన విశిష్టనిర్వచన మన 

వచ్చును: 

అసష్టాదళమహాపురాణములను బదిశీలించినచో వానియందు వంచలక్షణములకు 

నంబంధించిన వణాళిక బహుళముగా( గానవచ్చుచున్న దది, విష్ణువురాణాదులు తల్లక్షణము 

అరు బూ ర్తిగా విధేయములై యుండుటయు( గానంబడుచున్నది. కావున భారతీయ 

పురాణవాబ్బ్యయమునకు వంచల క్షణనూ తము |పాణాధారమువంటి దని భావింపవచ్చును. 
పరాణముల పాచీనత్యమున కీవంచల క్షణనూ!తము గీటురాయి వంటిది. 

పురాణ స్వరూపము : 

పురాణములు వంచలక్షణములతో నాగలేదు. భారతియజిజ్ఞానువులు తమమనో 

బుద్ధులు |వనరించినంత మేరకు విజ్ఞానమును (తవ్వి పురాణములందు నింపి, వానిని 

భారతీయవిజ్ఞాననర్వన్వమలుగా। దీర్చిదిద్ద యత్నించిరి. హిందూమతము ఆన్యమతస్థుల 

దాడులకును హింసాకాండలకును గుణీయె నామరూవములు లేక నశింపకుండ రక్షించు 

బర్త తన్మత నంబంధములైన నమ న్తవిజ్ఞా నవిషయనము దాయము నేక్యత సంతరించి 

తడఠింపవఠ నను సదుద్ధ శముతో( బాచోనులు (వశాదరణమున క త్యంత పాత్రము 

అగుచున్న పురాణముల నెన్నుకొని వానియందు ఏీలై నప్పు డెల్ల తమశాతియొక ,. 

సారసన్యత ధనమును నిధులుగా నిలుపుచు వచ్చిరి. దానవతభ క్రి కియోగాదివిషయములును, 

వెదాంతము, వెద్యము, నంగీతము, జ్యోతిషము, శిల్పము, గణితము, వ్యాకరణము, 

ఛందో౭.లంకారములు, నాట్యము, రాజనీతి, సాంమీక సీకి మొదలగు బహుశా స్త్రములకు 

నంబంధించిన యంశములు పురాణచ్చతము [కింద దలదాచుకొనినవి. ఇట్లు వరదలుగా 

వచ్చిపడిన శాస్తాచారాది విషయములలో గలసి పురాణములు బృహ త్తరసారన్వత 

(గంథములుగా విశ్వరూపము దాల్చినవి. ఇట్టను టబే (బతిపురాణమునందును వైన; 

బేర్కొనిన నర్యవిషయము లుండు నని భావింపరాదు. కొన్నింటియందు కొన్ని 

యుండును. మజీకొన్నింటియందు మటికొన్ని యుండును, కాని వురాణవాజ్మయమును 

హెమూహికముగా. బరికీరించినచో నన్నియు వానియందు. గానవచ్చుచుండును, 

ర 

9, The Matsya Purana—A 5రుర్వు.. Page. 18-19... 
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పురాణములందు. వివిధశాస్తాంచారాదివిధులకు నంబంధించిన విషయనంఘాత 
మధికముగా( జేరుటవలన? [జాచీనములై న పంచల క్షణముల కున్న స్థానము నానాటికి. 

గుంచించుకొని పోయినది; కొన్నింటి అ స్పినా న్తీవిచికిత్సకు విషయమైనది. చరితకారుల 

యభ్మిపాయములో మహాపురాణములు (కీ.శ. 5,6 శతాబ్దులకు( బూర్వుమే వెలసీయున్నవి, 

మత పచారమునకు( బురాణము లు తమసాధనము అని గు ర్రింప(ంబడినవి. సర్లా దివురా 

విషయవిచారము పురాణముల కవథానలక్షణ మైనది. దానికితోడు భారతీయమత 

క్నేత్రమున( దలలెత్తిన శై వవై ష్టవాదిమతము లావేశమూర్తులై తమ కనాదిత్వగౌరవ 

మాపాదించుకొనుటకును, వేద ప్రామాణ్యము సిద్ధింవ(జేనికొనుటకును (బత్యేక కప్పరాణములనే 

వినిర్మింన న నారంభించినవి. దానితో మహాపురాణములతో తోపాటు ఉపపురాణములయుత్వ 

త్ యు నారంభ మైనది. [కళ 7 లేక రి వ శతాబ్రినుండి 1వివ శతాబ్దివజకు నీయువ 

పురాణము లధిక నంఖ్యలో . వెలువడినవి. ఇట్లు వెలసినపవ్తరాణములు కమముగా( 

జాంతీయభాషలయందును ననువదింపంబడసాగినవి. దేశీయసారన్వతరం గ ముల వై( 

బధానభూమికలను నిర్వహించినవి. “It wంuld be difficult to exage- 

rate the popularity and importance of the religious 

poems known as Puranas. They are very widely used 

among the common people both in the original and in 

numerous vernacular versions and adaptations. Indeed 

the Epics and Puranas are the real Bible of the common 

people whether literate or illiterate, and they are the 

source of half the vernacular literature i? అని Farquhar 

నుడివినవలుకు లిచ్చట న్మరణీయములు. 

ఇప్పు డుపలభ్యమానము లగుచున్న వురాణములన్నియు వంచల క్షణమా[ తవరిమి 

తములై యుండలేదు. కొన్నిపురాణము లీపంచలక్షణముల నభధివర్ణించియున్నను ఇ వాని 

యందు వివిధశా సాగిచార విషయముల యొక్క వి సృతి యధిక ముగా. గానవచ్చుచున్న ది. 

కొన్ని వురాణము లీలక్షములను రేఖామా, తముగా మా|తము చేక్కొనుచున్న వి పురాణ 

వాజ్మయము నంత టి నేకరాశిగా భావించినచో దానియం దీవంచోల క్షణల తల క్షిత మైన 

వస్తువు నూటికి. దాదావు మూ(డువంతులు మాత మే యంద వర నని విమర్శకులు 

భావించుచున్నారు. సీరయ వతిపా దితవంచల క్షణనూ _తోల్రం ఘనముచే. బురాణములకు 

స్యవచ నవ్యాఘాతము వాటిల్డుచున్న ది. దీనిని దొల(గించి స్పరాణం క్షజనమన్వయ 

మొనర్చుటకు పురాణముల కొన్నియెడల( [బయ త్చించినవి. అట్టియత్నములే దశల క్షణ 

నూతాదులకు దారి యేర్చ్సజచినవి. 

భాగవతమవాఫురాణము - పంచదలక్షణనూతము ఉపవురాణములకు వర్తించు 

10. An outline of the Religious Literature of India. Page 136. 



12 మవాప్తరాణములు _ మార్మండేయము 

ననియు మహాపురాణము దళశలక్షణనమన్విత మై యుండవల ననియు నొక నూతననిర్వ 

చనమును (బవెశ పెట్టినది. 

“పురాణలక్షణం (బహ్మాన్ (బహ్మర్షి భి ర్నిరూవీతమ్ 

[శణుష్వ బుద్ధి నమ్మాశిత్య వేదళాస్తా9నుసారతః il 

సర్గోఒస్యాథ వినర్గ శృ వృతీ రజా _న్రరాణి చ 
వంకో వంశానుచరితం నంస్థా హేతు రప్మ్శాశయః || 

దశభి రక్షణా ర్యుక్తం పురాణం త దిందో విదుః 

కేచి త్పంచవిధం |[బహ్మన్ మవాదల్బ్న వ్యవస్థయా I XII. 7.8-10 

సర్గము, వినర్గము, వృ్తి, రక్ష, మన్వంతరములు, వంశము, వంశానుచరితము, 

సంస్ధలు, హేతువు, అప్మాశయము _ అనునవి భాగవతపోక్త వురాణదళశలక్షణములు. 

తల్చక్షణన్వరూవము ని ట్లాపురాణము నిరూవించినది _ (౫11. 711-210) 
పధానగుణట్లోభముచే మహత్వమువలన నహంకారమునకును దానివలన: దన్మా 

(తెర్మదియార్థ ములకును నగునంభ వము నర్గ ము. వీజమునుండి వీజాంతరోత్ప తి యగు 

విధమున నిీశ్వరానుగ్భహేతములగు మహదాదులకు. గార్యభూత మై పూర్వకర్మవాననా 

పధాన మైన చరాచర్మపాణిరూప పవాహము వినర్గము, సామాన్యముగా, జరముల కచర 

ములుగా ద త్తత్స్వభావకామచోదనా నుగుణముగా జీవకల్పనము వృితి, హరి వేదవిరో 

ధుల వధించుటకొఅకై దేవర్షినరతిర్యగవతారములను [బతియుగమునందును [గహించు 
చుండుట రక్షణము. మను మనుపు త్త దేవ దేవేం[ద న_వర్ణి హర్యంశావతారకథనము 

మన్వంతరము, [బహ్మనంభవులై! [తికాలవంశధరు లైన రాజులచర్మితము వివరించుట 

వంశము, వంశానుచరితము, నిత్యనై మి త్రిక పాక్ళతికాత్యంతిక పళయ నిరూవణము 

సంస్ధ, అవిద్యచే( గర్మకు(గ ర్రయె నిమితమె యవ్యాకృతు:డై సర్గాదులకు నిమిత్తమైన 

జీవుండు హెతువు. మాయామయము లైన జాగ దాద్యవస్థలందు విశ్వతై జన్మపాజ్ఞి 

సంజ్ఞల నొప్పారి సాక్షిరూవమున నన్వితు(డై సమాధ్యాదులందు వ్యతిరిక్తు డైన 

వరమాత్ము( డపా|శయము, 

భాగవత వురాణము వంచలక్షణముల తోపాటు వృత్తి, రక్ష, నంన్థ, హేతువు, 

అపా|శయము అను నై దులక్షణములు కొ త్రగా( (బతిపాదించెను. భగవ తత్త్వపతిపొదక 

మెన యీవురాణము దశలక్షణనూతమును పర్మబహ్మాను నంధానదృష్టితో నిర్మించినది. 

ఘటాదిపదార్థములందు మృదాది[దవ్య మెట్టు భాసించునో యక్తై పరమాత్మ రూపనామము 

లందును ఆజన్మమరణాంతములైన యవస్థలయందును అన్వితానన్విత మె యొప్పుచుండు 

ననియు, జిత్తము తనంతట తానుగాని యనుష్టిత యోగ మువలన (గాని వృ త్రి తయమును 

బరిహరించి విరతి నాందునప్పుడు సంసార పవృ త్రినివృత్తు(డై యత? డాత్మసా వాత్కా 

రము గాంచు నను వరమతాత్చర్యము పురాణము బోధింపవలె నని భాగవతమతము. 

తదనుగుణముగా. బై పదిలక్షణముల నాపురాణము నిర్దేశిచినది. మన్వంతరవంశ 
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వంశానుచరితములుకూడ తత్పరమార్థమును [బబోధించుచుండవలె ననీ యాపురాణ 

తాత్పర్యము కొనోవును. ఇతరవ్పరాణములం దీయాధ్యాత్మిక నమన్వయ మంతగా(6 గాన 

రాదు. భాగవతమునందలి పధానపతిపాద్యవస్తువు ఇతరపురాణములందు కొన్నియెడల. 

(కానంగిక వన్తు వగుచున్నది. అట్రగుటచే భాగవతదశలక్షణస్త్నూతము తదితరమహా 

వురాణములకు సర్వత వర్తించుట లేదు. అంతియకాక యీాసూత మితరమహావురాణము 

అందు6 గాననగు ననెకాంశములను లక్షణములుగా గు రించియండమిచె నిది యవ్యా వ్రీకి 

గుజి కావలసి వచ్చుచున్నది. 

భాగవతపురాణమువలెనే [బహ్మవై వర్తముకూడ పంచలక్షణన్తూత మువపురాణము 

లకు మాత్రమే యన్వయించు నని చెప్పుచు మహావురాణములకు దశాధికల క్షణము లుండు 

నని నిర్దెశించెను, 

“నర్గ శ్చ (పతిసర్గ శ్చ వంశో మన్య నరాణి చ 

వంశానుచరితం వి|పః పురాణం పక్షాల క్షణము tl 

ఏత దువప్పరాణానాం లక్షణం చ విదు ర్నుధాః 

మహతా కా వురాణానాం లక్షణం కథయామి తే ॥ 

సృష్టి శ్చాప్ వినృష్షి శ్చ స్టితి సేషా ఇ పాలనమ్ 

కర్మణాం వాసనా వారా. మనూనా కా క్రమేణ చ 

వర్ణనం దలయానా ఇ మోక్షస్య చ నిరూవణమ్ 

ఉత ర్లనం హరే రేవ దేవానాం చ వృథక్ పృథక్ 

దకాధికం లక్షణం చ మహతాం పరికీ ర్రితమ్ [1 

—|బహ్మ వె వరే (శ్రీకృష్ణ జన్మఖం డే. 182 అధ్యా. 

సృష్టిం విసృష్టి, స్ధితి, జగత్చొలనము, కర్మవానన, మన్నుపకాళ్ళ్యక మము, [ప్రళయ 

వర్ణనము, మోక్షనిరూపణము, హరినామనంకీ రనము, వివిధ దేవతల విశివ్షగుణ వర్ణనము 

మొదలగునవి మహావురాణల క్షణము లని _బహ్మవై వర్శవురాణనిరేశము. ఇందు నృష్టి, 
విసృమ్షి, మనుపకాశ క మములు పంచల క్షణనూతములందలి నర్గ్మపతినర్ణ మన్వంతరము 

అతో దుల్యములై నవి. స్థేతిజగ త్పాల నములు వంశవంశానుచరితములవంటివి. పళయవర్ణ 

నము భాగవత పోక్త మగు సంస్ధ యను లక్షణమువంటిది. మిగిలినవి యేతత్పురాణము 

యొక్కపత్యేకతను దెలుపులక్షణములు, వేదచోదితమైన కర్యాచరణమువలన( గలుగు 

న్వర్లా దిఫలములను, తదభావమువలన. గలుగు నరకాదిభాధలను బేరొనుటయు, 

[పా క్రనజన్మవలానుభవరూప మైన వునర్ణన్మ మానవునకు గలుగు నని నిరూపించుటయు, 

వునర్దన్మరహిత మైన మోక్షమును సాధించుటకు మార్గము నిరేశించిచెప్పుటయు - వురాణ 

లత్షణము లని |బహ్మవై వర్తము ప్రత్యేకించి వెర్కొనుచున్నది. అనగా బూర్వోతర 

మీమాంసాదివిషయములు వురాణములం దభివర్ణింపంబడవలె నని యేర్పడుచున్నది. ఈ 
పురాణము హరినామనంకి ర్రనమును, వివిధదవతానంస్తోోతమును [బత్యేకలక్షణములుగా 
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నిర్రేశించుటవలన దె దై వమాహాత్మ్యవతిపాదకము లై లన 5 కథలతోపాటు, హరిభ క్రిస్సోరకము 

లైన స్తోతనంకీ ర్లనాది వి శషాంశములుకూడ వురాణ[గంథ విషయములై  యుండవలె 

ననియు సూచించుచున్నది. మొ తమున కీపురాణము వంచల క్షణముల తోపాటు | సళయాది 

వర్గనలకును, నదాచార[వబోధమునకును, ముముకుజ్ఞాన పతిపాదనమునకును, భ శి 

సూకార్థములకును సంబంధించిన ఆనేకాంశములను దననిర్వచనమున, జేర్చి చెప్పెను. 

భాగ వతనిర్యచనమునం దున్న తాత్తి ఇక నమన్యయము |బహ్మవె ఎర్త మున గా గానరాదు 

కాని యీపురాణము భాగవతముకంటె. బురాణమును గొంత స్వాభావిక దృష్టితో నిర్వ 

చింపయత్నించిన దని మాతము చెప్పవచ్చును. అప్పటికిని వురాణములందు( గోకాల్ల 

లుగా గనవచ్చు వివిధశాస్తాదివిషయములనంగతి పేర్కొనలేక' సమ గనిర్వచనము 

సంతరింపంశాలక పోయినది. దాని నాఫరాజముకూడ గుర్రించినది కాటోలు- చెప్పు! 

గలిగినన్నింటిని, జెవ్సి, దశలక్ష్షణములేకాక దశాధికలక్షణము లుండు నని నంఖాః 

నిర్ధశము సేయక వదలివై చినది. 
(0 

మత్స్యృపవురాణపోక్తము లైన యీ కిందిశ్లోక ము లిచ్చట గమనింపందగిన వి. 

“వఖ్యాట్లాని రాణేషు ఆఖభ్యానక మితి న్మ్తము! 

స్ర్ష న్ 'వతినర్గ శ్చ వం శో మన్యన్త రాణి చ 

పంశానుచరితం చైవ పురాణం పక్షుల కష్షణమ్' + 

“బహ్మ విష్ట్రర్క్మరుదాణాం మాహాత్మ్యం భువనన్య చ 
బ్ర 

ల (శ) నంహార[పదానాం చ పురాణే వజ్చువర్ణ నే॥” 

శ్చ కామ శృ మోక్ష శ్ర్రైవ్యాత కిర్త్యలే 
పురాణెమ త ద్విరుద్దం చ యతృలమ్!” _మాత్స్య. 595. 65_67 

“ఉత్ప తిం పలయం చై చెవ వంశాన్ మన్య న్తరాణి చ 

వంశాను చరితం చైవ భువనన్య చవి న్లరమ్॥ 

"దాన-_ ధర్మవిధం చై చెవ (శాద్ధకల్పం చ శాశ్వతమ్ 

వర్దా శ్రమ విభాగం చ తథష్టావూ ర్రనంజై బైతమ్॥ 

దేవతానాం [వతిష్టాది యచ్చాన్య ద్విద్యతే భువి 

తత్చరంం విస్తరేణ తరం ధర్మం వ్యాఖ్యాతు మర్ష సి॥” _మాత్స్య, ౨. 22_24 

నర్గ, (వతినర్గ, వంశ, మన్వంతర, వంశానుచరితము లను |ప్రనిద్ధ్దపంచల క్షణము లేకాక 
(బ్రహ్మ విష్ట్రర్మర్ముదులమాహాత్మ్యమును, భువనవి స్తారమాహాత్మ్యములును, తత్సంహార 

[పదానములును, పురుషార్థచతుష్ణ్టయ పతిపాదనమును, వురుషార్థసా ధన వై ముఖ్యము 

వలని విరుద్ధఫలముల నభివర్ణించుటయును నర్వపురాణవర్ణ నీయాంశములుగా, బేర్హొనినది 

మత్స్యపురాణము. మజియొకచో దానధర్మ విధులు, (కాద్ధకల్పవిధులు, వర్ణా శమధర్మ 
ములు,.. దేవతావి [గహ్మపతిష్టావనాదులు-- ఇట్టి వెన్నియో తత్పురాణమున6 దెలువంబడు 
నని నూచింపంబడినది. ఈయంశములను 'బరిశీలించినచో భాగవత[బహ్మవై వర్తముల 



కంటె మాతృ్స్య మొక విశిష్టమార్గము ననునరించినట్టు స్పష్టమగుచున్నది. భాగవతము 

వలె నిది నంచలక్షణనూత ముపపురాణములకు మామే పరిమితము చేయలేదు. ఉవ 

పురాణములుకూడ తత్చూతమున కొదుగక యున్నవి కావున భాగవతనిర్దేళ మచ్చట 

హూడ సరివడుటలే దను నంశమును మాత్చ్యము గమనించినట్టు తోచుచున్నది. కావున 

తాను చెప్పినలక్షణములు సర్వపురాణసామాన్యము లనినది- అంతేకాక మాత్స్యము 

భాగవతమువలె మహావురాణల క్షణ నంఖ్యానిర్రెశము చేయలేదు, మోక్నైక పరముగా నన్య 

యింపలేదు. కాని పురాణవస్తువును తటన్థముగా నమీక్షించి, యందలి ముఖ్యాంశములను 

బేర్కొని, వురుషార్థసాధకు. డైన మానవున కవి యె బ్టుపదేశాత్మకములై యుపకరిం 

చునో న్పష్టమగునట్లు పురాణల క్షణముల ను బేర్కొనియున్నది. ఉపదేశ వధానమైన 

సౌరన్వత దృష్టి పురాణములందు( ; బత్యవేక రింవవలె నన్న చో బురషార్థ నమన్వయము 

కంటె వేజుమార్గము లేదు. [పవంచజీవవృ త్తి తియంతయు నర్ధచతుష్టయసాధ నాత్మక మై 

యుండ తత్సాధనవిధానవరమార్గమును బి టోధించు నరనసారన్వతాదర్శన్వరూవములు 

పురాణము లగునని మాత్స్య ముపలశ&ించినది. కావున మత్స్యవురాణో క కల క్షణము 

సమగము కాక పోయినను సారభూత మెన దని చెప్పుటలో నెట్టివ్మిపతివ త్తి తియును లేదు. 

కుమారిలభట్టు తన తంతవార్తి రిక్రమున, బురాణ[పశంన( జేయుచు నవి పురుషార్థ 

సాధనోవయోగము.. లని సమన్వయించి |పవంచించి యున్నాండు. స్మృతులకు( (బామాణి 

కత్యుము పురాణముల చే (బతిష్షావిత మగును. అందలి ధర్మమో తనంబంధమైన యావ 

ద్విషయము వెదవభవము; అర్థ నుఖ విషయమంతయు లోక వ్యవహారవూర్యక ము. ఇట్లు 

స్మృతిస్థము లైన విషయములను వివేకించి తెలియవలెను. ఇదేవిధముగా? బురాణేతిహా 

సములందలి యువదేశవాక్యముల నెలుంగవలెను, అందలి యుపాఖ్యానముల నర్థవాదము 

లచే వ్యాఖ్యానింపవచ్చును; కించిద్దర్శనపూర్వక మును, కించిద్వెదమూలము నైన పృథివి 

విభాగాదికథనము  తద్దర్మాధర్మసాధనఫలోవభోగవదేశవివేకార్థ మువయోగవడును, 

దర్శనన్మరణమూల మైన వంశాను. క మవర్ణనము బ్రాహ్మణక్షత్రియజాతిగోతజ్జానార్థమును, 

దర్శన గణితసంపదాయానువూర్యక మైన. దేశకాల పరిమాణకథనము లోకజ్యోతిళ్శాస్త 

వ్యవహారసిద్ధ్యర్థమును, వేదమూలమైన భావికథనము అనాదికాలపవృ త్తయుగస్వభావ 

ధర్మాధర్మానుష్టానఫలవిపాక వై చిత్యజ్ఞానార్థమును *1 వురాణములం దభివర్ణితము లగు 

{yr 

ft 

11. “తేన నర్వన ఎ్రితీనాలి (వయో జనవతి వామాణ్యసిద్దెః | తత యా వద్దర్శ్మమోకనంబన్గి 

త ర్వేద పభ వమ్ | య _త్వర్గ్లనుఖవిషయం తల్లోకవ్యవపోరపూర్వక మితి వివే _క్తవ్యమ్ . 

ఏ మె వేతివోనవు రాణ ఆయా ర ప్యువ దేళ వాక్య్యానాం గతిః | ఉపాఖ్యానాని త్వర్ణవాదెషు 

వ్యాఖ్యా తాన్ య త్తు పృథివీ చ్యాపార కథనం తద్ధరాధర్య్మసనరణమూ ౬౦ ! దేశకాల 

పరిమాణ మపీ లోకజ్యాతి॥క్నాన్త్ర వ్యవవోరసిద్ధ కర్ణం దర్శనగణితసం వదాయానుమాన 

వూర్వుకమ్ | భావికథన మపి త్వనాదికాల (వవృ శ్రయుగన్వ భావం రాశ్త్రధ రాగ్తనుష్థాన 

ఫలణవిపాక వ వై చిత్యజ్లానద్వా గే రేణ వేదముూలమ్......, "తం౦[త వారిక ముజి, 1, 8.1: 

(ధర్శ్మన్య శబ మూల క్వాత్ : ఆశబ్ద మన పేవ౦ స్యాత్) ( వ్యాఖ్య) 
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చుండినంట ! ఈనమన్వయమునుబట్టి లోక వెదపభవము లైన ధర్మాదుల నభివర్గిం 
చుటచే6 బురాణములు లోకమునకు. బురుషారసాధనపరిజ్ఞానము నందించుట కేర్పడిన 

వని స్పష్టమగుచున్నది. 

మానవనర్వజీవితాంళము లెంతవిస్తారము లై నవో వానియందు వ్యావించీయుండు 

పురుషార్థతాత్పర్యము లంతవిస్తారములై లోకమున భానించుచుండును. వాని నెల్లను 

సంతరించి తనయందు భ్రదవజచుకొనువురాణము లనంతవిరాడూవము లనందగి 

యున్నవి. వానిలక్షణములన్నియు నేకనూూతమున గుదిగుచ్చి చెప్పవలయునన్నను 

అలవిమాలినపని కాగలదు. 

అందువలననే నారదియమహాపురాణము 

“య న్నదృష్టం హి వేదేషు తత్సరంం లక్ష్యతే స్కతౌ 

ఉభయో ర్య న్నదృ్భష్టం హి తత్పురాణై ః [పణీయతే॥” HN, 24. 20_21 

డ్రుతిన్మృతులందు( గానరాని నర్వుధర్మా దీవిషయములను పురాణములు బోధించుచున్న 

వని వానివస్తువ్యా వీని గీ ర్రించినది. ఆధునిక విమర్శకులుకూడ నమ|గవురాణల క్షణ 

నూ|తమును [(బతిపొదింపంజొలక చేబారలు సాచి “మాన వజీవిత నర్వాంశలను స్పృశించు 

వురాతనవన్తు వేదైనను పురాణ మన(బడు" నను తీర్మానమునకు వచ్చి నిలిచిరి?2,.కావున 

పురాణనర్యల క్షణల శ్నీణమెన నిర్యచనమును నూతీకరింవ( బోవుట యనంత విశ్వాకృతి 

నాక్కమణిదర్పణమున దర్శింప నెంచుటవంటిది. 

పురాణన్వఖొవము : 

పురాణము లిట్టు పురాణవురుషునివలె( బరివూర్ణన్వరూవముతో దేజరిల్లుటకు వాని 

యందు నంతరింపంబడు వస్తువుయుక విశిష్టగుణనముదాయ మే కారణ మని భారతీ 

యులు భావించెదరు. స్వామి దయానందులు “నత్యాధవివేక" మను|గంథమున( 

జెవ్పినయంశముల నాధారముగా. గొని యాంధమున “పురాణములు” అను గంథము 

రచించిన శ్రీచివుకుల అప్పయ్యశా న్రిగారు వురాణవన్తుగుణములను దళశవిధములుగా 

నిరూవించియుండిరి. అవి రేఖామాతముగా నిచ్చట: (బస్తావింవ(బడుచున్నవి, 

1. పురాణములందు (తివిధములై నభాషలు వర్ణింపంబడును -_ 

“నమాధిభాషా [పథమా, లౌకి కీతి తథా పరా 

తృతీయా పరకి యేతి, శాస్త్రభాషా (తథా స్మృతా॥” 

అను వురాణసంహితావాక్యము ననుసరించి సమాధిభాష- లౌకికభాష- వరకీయభాష- 

యనునవి (తివిధభాషలు, నమాధిగమ్యములును, అతిగంభీరములు నైన వేదారము 

లను నూత పాయమైన భాషలోం జెప్పుట నమారీభాష. అతినూక్ష్మములై న వేదతత్వము 

12. Studies in Epics and Puranas ~Introduction Xlvii. 
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లను నర్యజననుబోధము లగునట్టు లౌకిక భావములతోడ్చాటుతో సరసాలంకారబంధుర 

ముగా జెప్పుట లౌకికభాష, వేదార్థములను దృష్టాంతరూవము లైన కధథేతివానములతో 

నేర్పటీంచి బోధించుట వరకీయథావ, సమాధిభాషను లౌకికభాష నరళము చేయును. 

నమాధిభాషలో( జెప్పంబడినధర్మమును బరకీయభాష దృడేకరించును. విష్ణపురాణ[ పథ 

మాధ్యాయమునందలి నృష్షివర్ణనము నమాధిభాష., అదే తత్త్వము దేవీభాగవతశ్రీభాగ 

వతములందు లౌకికభాషలో. జెప్పంబడినది. వేదనమ్మత మైన సత్యధర్మ మహిమను 

స్థావించుట కై హరిశ్చం[దో పొభ్యానాదులు చెప్పుట పరకియభావ. 

బి పురాణములలో. బరమాత్మయం దుండు అధ్యాత్మ మాధిదైవ మాధిభూతము 

లనెడి మూ(డుభావము లభివర్హితము అగును. “పురాణములలో? దొలొొల్త నుండెడి 

యధ్యాయములలో బహు పదెశములందు. బరమాత్మ కారణరూవమును, [వవంచము 

కార్యరూపమును, మజియు? గార్యము కారణముయొక్క్ల వి స్పతిమాాతమే యైనందున. 

గారణముయొక్క్క_ గుణమును భావమును గార్యమునందు వచ్చుచున్నప్పుడు పరమాత్మయం 

దేభావము గలదో యాథభావమే [ప్రసంచములోని _వత్యేకవదార్థమునందు. గల దనునది 

సిద్ధాంతీక రింప(బడియున్నది. వరమాత్మయం దధ్యాత్మమాధి దైవమాదిభూతము లనెడి 

యీమూ(డుభావము లున్నవి. వానిలో నధ్యాత్మభావము (_పకృతికంటదె. బరమగు 

నిర్గుణ[బహ్మమును, నధి దెవభావము మాయా పెరకుండగు నగుణ్యబహ్మ మనెడి యీశ 

రుండును, నధిభూతభావము విరాట్టునై యున్నది. దీనివలన. దొలుత. జెవ్పినట్టు (పత్యేక 

మగునిందియములలోను, మనోబుర్ధిచిత్తాహంకారముల లోను, దుదకు( బత్యేక వస్తువుల 

లోను అధ్యాత్మాధి దైవాధీభూత ము లనెడి యూమూ(డుభావము లుండు నని చెప్పంబడినది. 

దేనియందు (తివిధభావములును జూపంబడియున్నవో యద్దానిని బూర్వదృష్టి యని 

చెప్పెదరు... వెదములును బురాణములును బూర్జుండగు భగవంతునినిశ్వానరూపము లైన 

ప్పుడు పురాణములలో( గూడ వేదములమాదిరి _తివిధభావములయొక్క- పూర్ణత కలదని 

సిద్ధాంత మగును." దీని కుదాహరణములుగా శ్రీమద్భాగవతా దిపురాణములం 

దభివర్షితము లైన రానలీల, దేవానురయుద్ధము, గంగా మాహాత్మ్యము మొ॥వానిని గ కొన 

వచు౫ను. 

పె(జెప్పిన (తివిధభాషలును,  ( తివిధభావములును (పతివురాణమునందును 

[పత్యంళపతిపాదనావసరమునందును వర్ణితము లగుచుండవు. ఒకతత్త్వము నొకవురా 

ణము సమాధిభాషలో వర్షింప మజియొకటి లౌకిక భాషలో( జెప్పవచ్చును. ఈరీతిగనె 

యొకవురాణమున నొకత త్రము ఆధ్యాత్మిక భావమునందును, మజియొకపురాణమున 

నాధిదైవిక భావమునందును, వెజెకపురాణములో నాధిభొతికభావమునందును జెప్ప(బడు 

చుండవచ్చును. 

లి, లోకము తిగుణాత్మకము. కావున లోకులు గుణ పధానవివక్షచే( (దివిధ 

మగుచున్నారు; వారెల్రజకును మార్గ దర్శక ము లగు వినిర్మ లార్థ ములను బురాణములు (పతి 

18. పురాణములు, పుట: రీి0.8|. 
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పాదించుచుండును. కుద్దసాత్తి కు లగు ముముతువులకు వైరాగ్యమును, మోక్షజ్ఞానమును, 

రాజసికు లగు లౌకికులకు నకామకర్మలను, నకా మోపాననమును ఉఊఉవదెశించి స్వర్గాది 

దివ్యభోగముల నుపభోగించుట మొదలుకొని [క మముగా నున్నతలోకపా వ్రినిగూర్చిన 

పరిజ్ఞానమును , ధర్మాధర్మవివేకరహితులై న తామసికులకు నరకాదిఘోరబాధలవలని 

భయము కలిగించి ధర్మమార్గా నుశీలనమును [బబోధించి జగద్ధితార్థమును పురాణములు 

నిర్వహించుచున్న వి, 

4 [శుతిన్మ్నృతిళాస్త్రగంథ ములందును, దార్శనిక సిద్ధాంతములందును, జవ్వ' 

బడిన తాత్త్విక విషయముల నొక|కమననున్య్వయవద్దతి ననునరించి నరళమును నుబోధ 

మును నైన శలిలో సాధారణులకు నెత మందుబాటులో నుండునట్లు చెప్పి పురాణములు 

జనులలో నొక యా ధ్యాత్మికాన్న త్యమును గలిగించుచున్న వి. 

ద్, “కర్మోపాననను జ్ఞానత త్త్వనిర్ణయమును జేయుచు కర్మయోగముయొక్క్ల 

యాత్మత్యాగమును, జ్ఞానగంభిరిమను, భ కిమధురిమను పురాణము లభివర్ణించును.' 

మహాభారతము కర్మ|పధానమెనది; ఉపాననవధానములు భాగవతాది పురాణములు; 

రామాయణము జ్ఞానపధానమైనది- అని విజ్ఞులు వరిగణించెదరు, 

6. లోకమున. బరమాస్తి క్యబు ద్ధిని( బరిపోషించునవి పురాణములు. వీనియందు 

సగుణ నిర్గుణ ణోపాననము కలదు, అవతారవర్షనము కలదు. బుషిదెవవితృరూపములగు 

నిత తశ "కుల లమహిమ యున్నది. చివరకు భూత పేతాదుల నికృష్ణో పాననయు( గలదు. 

వీని వళఠనమువలననే తరతరములనుండి యాస్తిక్యథావ మమరమై జాతిహృదయమున( 

దరంగిణివలె. |బవహించుచున్నది. 

7. వురాణములందు నర్వవిధచితవృత్తుల కానందము గలిగించెడి యర్థ నమూహ 

ముల నమావేశము కలదు. బాలురనుండి వృద్ధుల వజ కేవయస్సువా రైనను ఎస్టాయవస్థ 

యందైనను చదివి న యాహ్హాదము నొంద! గలిగాడి విషయము లుండుటచే. బురాణవాజ్మ 

యము మానవజీవితరంగ మంతటిని ఆవరించియున్న విశ్వవిజ్ఞానరూపమై యలరారు 

చున్నది. 

5. ధర్మసంఘర్షణ మేర్పడినప్పుడు మానవు లనునరింవవలనసిన ధర్మ సూ క్క 

ముల(గూర్చి పురాణములు నిరెశించి చెప్పుచున్నవి, ద్వంద్వ(పరన్పర విరుద్ధ) భావము 

లకు సామరన్యమును పురాణములు నిదర్శనాత్మకముగా( జూవించుచున్నవి. 

9. పరాతనసామాజిక, రాజకీయ, నెతిక, మత, ధార్మికాచారవ్యవహారములను 

పరాణములు వర్షించి చెస్పుచున్న వి. శిల్ప కావ్యసా హిత్యాలంకారవ్యాకరణాది శాస్త్రముల 

లోని రహన్యములను దెలుపుచున్నవి. 

10. కల్పనామధురములైన విచితకథలు, గాథలు, చరితలు, ఉపాఖ్యానములు 

తామరతంపరలుగా పురాణములందు కానవచ్చును. సమ్మ ధర్మోపదేశములను కావ్యరన 
భావములందు రంగరించి నామాజికుల కాస్వాదయో గ్యము లొనర్శి, పురాణము లుత్రమ 
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సాహిత్యగౌరవ మందుటతోపాటు తదితరకావ్యవ|కియలకు వస్తుదానమును, అర్థదాన 

మును, జ్ఞానభిక్షను నొనంగి హోషించుచున్నవి. 

అషాదళ మహాప్పురాణములు : 

మహాపురాణము లనియ నువపురాణము లనియ వురాణములు రెండువిధములుగా( 

గనవచ్చుచున్న వి. బహ్మవురాణాదులగు వదునెనిమిది మహావురా ణములును, ననత్కు 

మారీయాదులగు నుపపురాణములు వదునెనిమిదియు. (బసిద్దములు. అందు మహాపురా 

ణము లివి; 

1. (బహ్మపురాణము 10. |బహ్మవెవ ర్తపురాణము 

పి పద్మపురాణము 11. వరాహవురాణము 

ల విష్ణుపురాణము 12. లింగపురాణము 

శీ వాయువురాణము 1వ. స్మాందవురాణము 

5. భాగవతపురాణము 14. వామనపురాణము 

6. నారదీయపురాణము 15. కూర్మపురాణము 

7. మార్క_ండేయవురాణము 16. మత్స్యపురాణము 

రి, అగ్నివురాణము 17. గరుడపురాణము 

9, భ విష్యవురాణము 18. [బహ్మాండపురాణము 

చాలవణ కన్నిపురాణములందును బెమహావురాణనామములు పేర్కానంబడియన్నవి. కాని 

రెండంశములయందు మాత్రము కొంత వ్యత్యాసము కానవచ్చుచున్నది. మత్స్యాగ్నినార 

దీయప్తరాణములు వాయువురాణము నాలుగవదిగా. వేర్కానుచుండ నితరవురాణము లాస్టా 

నమున శివప్పరాణమును బెర్కానుచున్నవి. స్కాందపురాఐము శివపురాణమును నాలుగవ 

దానిగా బేర్కొనుటయేకాక (బ్రహ్మాండ వురాణమునకు బదులు వాయవ్యవురాణమును 

బదునెనిమిదవస్థాన మున, జెవ్నెనది. కొన్నింట థాగవతమునకు బదులు దేవీభాగవతము 

మహాప్పరాణ ముగా బరిగ జింపంబడుచున్నది. దేవీభాగవతము అష్టాదశమహావురాణముల 

నామావ్యక్షరములను కూటములుగా( చేర్చి నూత పాయమైన యొక చక్కని శ్లోకమును 

(ఐసా దించినది. 

“మి దయం “భి ద్వయం చెవ “బ్యితయం “విచతుషయమ్ 

క్ పృథక్ ॥. 1 8.2. 

పురాణనామకథన మొనర్చునప్పుడెల్హ వండితు లీశ్లోకమును బఠించుచుందురు. 

వెళ్ళోక మునందు దేవీభాగవతము శివవురాణమును గాక వాయుపురాణమునే 

పేర్కొనినది. కాని యీమతమును కొన్నిపురాణములు నమర్థించుటలేదు. డాక్టరు 

ఎ. డి. వునల్క_రువంటివా రీయంశమున( బరిశోధనలు నలివీ వాయుపురాణము కడు 

[పాచీనమైన దనియు, శివపురాణ మధునాతనమైన దనియు భావించి, (పాచీనతర మైన 

“అోనాిలింగి “కూ*స్కా'ని వురాణాని వృథ 
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వాయుప్తరాణమునే మహావ్స్పరాణముగా( బరిగణింపవలె నని తలంచియుండిరి. 'పాచీన 

పురాణములం దుండెడి వంచలక్షణములు వాయువురాజమున( గానవచ్చుచున్నవి, కొని 

శీివప్తరాణమున వంశమన్వంతరవంశానుచరితా దిల క్షణము లభివర్ణింవ(బడ లేదు, నర 

_పతిసర్గము లందు చెప్పంబడియున్నను వాయుపురాణమునకు( బతిబింబములుగా( 

భాసించుచున్నవి. వాయువురాణమునందలి యా నువంశిక శ్లోక ములు , గాథలు, (పాచీన 

సోతములు దానివురాతనత్యమును జాటుచున్నవి. వాయువురాణమున శివు(డు కీ ర్రింప( 

బడినను అందు మతావేశ మంతగాం గానరాదు. పైపెచ్చు శివకేశవాభేదమును బోధించు 
నంశములు కొన్నియధ్యాయములందు కలవు. శివపురాణ మట్లు కాదు, అది శ వమతా 

చారవిధుల కొకనిధివంటిది. శైవమత్యపచారమున కేర్పడిన యొకసాహిత్యసాధనము 

వంటిది. అందు శివపూజావిధానము, లింగార్భనము, శె.వ వత దీశావివరములు, శివ 

సహసాదులు, వర్ణితములై యున్నవి కావున నది వాయుపురాణముకం టె నర్వాచీన మని 

యూ హింవ వలనువడుచున్నది. డాక్టరు కిర్చెలు పాచీనపురాణములలో వాయుపురాణ 

మొక్క_టియే నాలుగుభాగములుగా విభజింవంబడిన దనియు, నట్టిది యొక (పాచీనప్పురా ణ 

లక్షణ మనియు. దెలివియండెను. అతనిపరిశీలనముకూడ వాయపురాణపాచీనత్య 

మును జాటుచున్నది. ఈ యింశముల నాధారముగా. జెసికొని విమర్శకు లీ|క్రింది నిర్ణయ 

మునకు వచ్చియుండిరి. “The Siva Purana has none of these anci- 

ent peculiarities. [t can be called Purana only by courtesy 

a bulky, disconnected and frivolous book. It presuppo- 

ses the existance of 26 Puranas,!* has exaggerated discri- 

ptions of the heaven and earth and discribes late Tan- 

tric Cult. By no stretch of imagination can the Siva 

Purana be pushed back to the period of ancient Puranas, 

nor can it be called a Mahapurana. The earliest reference 

to the Siva Purana seems to be that of Alberuni.1® Attem- 

pts to raise Siva Purana to the status ofa Maha Purana 

were probably due to sectarian 2621 16 as Saivas wanted a 

Mahapurana for themselves pleading in evey way for 

the greatness of Siva and the sober Vayu Purana didnot 

satisfy their requirements. In the present state of our 

knowledge it seems sate to conclude that the printed 

Vayu Purana is a genuine Mahapurana and that the Siva-_ 

14. “వడ్వింకతి పురాణానాం, ,.” రివ Vv. 1441. 

15. Sachare - Alberuni's India. 1. P. 130. 

16. cf. Hazra oP, cit. P. 15; Chaudry JBORS XV P. 188. 
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purana is a late work not fit to be called a Mahapurana, 

but is only a Upapurana 17 

శ్రీమల్లాది సూర్యనారాయణశా స్రీగారు తమనంన్కృతవాజ్మయచరితలో సీయంశ 

మును జర్చించి వాయుశివవురాణములు రెండును ఒకటియే యని యిట్లు నిరూవించిరి :- 

‘ యత తద్వాయవీయం స్యా [దుదమాహాత్మ్యనంయుతమ్ 

చతుర్వింశ తృహసాణి పురాణం శైవ ముచ్యతే”॥ 

అని మత్స్యవురాణవచనమువల్ల( దెలియవచ్చినది. బొంబాయినగరమున ముదితమైన 

వాయుపురాణములోని (గంథనంఖ్య వండెండువేలు మాత మే, అందు శై వనంజ్ఞ 

కనరాదు కాని [వాత (పతులందు __ 

“ఇతి వాయుపురాణం శివాపరాహ శయం సమావమ్ 11 

“ఇతి గ్రీవాయూ క్ర చతుర్వింశతి సాహ్ననె ఫ్రం శివసంహితాయా ముతరఖండే 

(భ్రీనర్మదా మాహాత్మ్యె హం. 

ఇతి శ్రీవాయుపురాణే లష్మేనంహితాయా మానందకానన మాహాత్మ్యే క. 

“ఇతి శ్రీమహావురాణే వాయ్ముపో క్త ద్వాదశసాహ స్యాం సంహితాయాం [బహ్మాండా 

వర్తం నమాపమ్ ”. 

“పంచదశనహసాణి ఖండేఒ౬స్మిన్ మునినా పురా 

[గంథ సంఖ్యా నిగ దితా_ ఇతి శ్రీవాయువురాణం శివాపరాహ్వ్యయం నమా ప్రమ. 

ఇత్యాదిగా భిన్న భిన్న దెశలిఖిత వాయవ్య గంథాంత గద్య లనేకములు కనంబడుచున్న వి. 

వీనినిబట్టియ, (గంథ విషయవివరణాదుల( బట్టియు, జూడ6గా( బూర్వో తరఖండ 

ములతో ముదితమైన వాయుపురాణములోని గంథ నంఖ్య పం, డెండువేలు మృాతమె 

యనియు, తక్కిన పండెండు వేల్మగంథము ముదితము కాలేదనియు, తొలుత నిది 

పదునాలుగు వేలే యెనను మజీమూ,డువేల్యగంథ ముతరఖండమున, (రుక్మ పమైన 

దనియు, వాయ్యుపోక్త మనెడి మాటను బట్టి యిది వాయు పురాణముగా( _బసిద్ధిగాంచినది 

గాని విషయమునుబట్టి యిది శివవురాణమే యనియు, మత్స్యపురాణము చెప్పిన 
వాయుశెవపురాణములు రెండు నొకచే యనియు దేలినది. కాని కొన్ని యవ 

పురాణములును, 'మాగ్గానలు' మొదలగు కొందు విమర్శకులును వీనిని 

వెణుగా గణించుటకు శివవురాణనంజ్ఞ కల మజీయికప్ప్తరాణము కనవచ్చుటయే 

కారణము, ఎట్టయినను అనేకములైన నదివర్ణములును బహుతీర్థవర్గనలును ము దితవాయు 

పురాణమున "కేక లిఖితప్పు స్తకములం దుండుటయు, వ కియాపాదము, అనుషంగ 

పాదము, ఉపోద్దాతపాదము, ఉపనంహారపాదము అనుభాగములు కమముగా నుండవలని 

నట్టు సర్వత క కోన వచ్చుచుండ మ్వుదితపుస్తక మనుషంగపాదమందలి సృష్టి వర్ణనముతో 

17. Studies in Epics and Puranas - Page 76-77. 

18. లండన్, ఇండియా ఆవీనున సంస్క గల్ గ్ గంథ్రవిషయఏవరణ పట్టిక. Vol. VT. 
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నమావ్రి గాచుటయు వాయవీయనంహిత ంవను పేర ముప్పది యధ్యాయముల|గంథ ము 

దీని కధికముగా ౩ వావరనామమున( జేరుటయు. జూచినచో ముదిత్యగంథ మసంపూర్ణ 

మనియు, శివాపరాహ్యయవాయుపురాణము తొల్లి యిరువదినాలుగువేలగంథ మనియు 

తెలియక పోదు.” 19 

(శ్రీమల్ల్హా దివారి యభ్మిపాయమున కువబలక ముగా బదునెనిమిద వశ తాబ్బ్యు త్తరార్థ 

మున వనించిన బలరామభ ట్టు తన మితాక్షరివ్యాఖ్యానమున “వాయవీయపరాణము శివ 

పురాణ మనియు6 బిలువంబడుచుండె నని తెలిపెను,26 కావున వాయుశివపురాణము 

లొక్కాటియే యని [ధువపడుచున్నది. భాగవతదేవీభాగవతములలో నేది మహాపురాణ 
మనునంశమును బహుళవివాదమున కాకరమయి_ భాగవతమే [పాచీనమును, మహా 

పురాణమును అయినదని వెక్కుమందివిమర్శకులచే భావింపంబడుచున్న ది.£* కొందజు 

బ్రహ్మో తరఖండాదులను, నూతనంహితాదులను (బత్యేక వురాణములుగా( బరిగణించిరి. 

కాని యవి సాందవురా ణాంతర్గత ము లైన కాశీభీమఖండాదులవంటివే కాని పత్యేక 

పురాణములు కావు. భ విష్యపురాణము భ విష్యత్పురాణ మనియు బిలువ(బడుచున్న ది, 

ఈరెండు నొకటియ. ఇపే (బహ్మవైవర్తము ఉత్రరభారతమున వైవర్త మనియు, 

దక్షిణభారతమున |బహ్మకె వర్త మనియు! బిలువ(బడుచున్నది. కాని ఈరెండుపురాణ 

ములును వేజు కావు. 

అష్టాదళమహాపురాణములు వైన నిర్దేశించిన కమముననే సర్వత చెప్ప(బడ 

లేదు. విష్ణుపురాణాదులు [బహ్మపురాణము నాదిపురాణముగా( బేర్కొనినవి 22, వాయు 

దేవీభాగవతవురాణములు మత్స్యవురాణమును మొదట చెప్పుచున్న వి.23 సాందము 

(బహ్మపురాణమును ముందు చెప్పినది. £*ే భాగవతము పురాణ[కమమును గొంత మార్చి 

యిట్లు చెప్పినది : 

రో! “బ్రాహ్మం పాద్మం వైష్ణవం చ శైవం లైజ్ల్ణంన గారుడ 

నారదీయం భాగవత మాగ్నయం స్కాంద నంజ్ఞితమ్ 

భ విష్యం [బహ్మవైవర్తం మార్మండేయం న వామనమ్ 

వారాహం మాత్స్యం కర్మం చ (బహ్మాండాఖ్య మితి (తిషట్ ” XI1.7, 23-24 

ఇందు వరున మారినను పారంపర్యముగా వచ్చుచున్న వదునెనిమిదిమహాపురాణములు 

చెప్ప(బడియున్న వి, ఈవపురాణముబు అష్టా దశనంఖ్యకు మించియున్న వని పాశ్చాత్యులు 

కొందయి భావించియుండిరి. కాని వారినీద్ధాంతముల న్ని యు నిరాధారము లని నిరూ 

19. నఎన్ఫ్భుతవాజ్మయచరి'త - లౌకికవాజ్మ యము. త్న, 

౨0. History of Dharma Sastra. Vol. Part II. P. 831. [ యాజ్ఞ్జ.న్మ్భృతి, త్) 

బి1. ఉదా తె 

వివి, విష్ణు మహాపురాణము 11. 6.168; (బహ్మపురాణము వికీర్.కీ, 

బలె, వాయు మహాపురాణము 104.8; దేవీఠాగవతము 1. కి.తి. 

24. స్కాందమహాప్పరాణము - _వధానబండము శి .ర.9ి. 

ఎ చూడు: సంస్కృత వాజ యచర్కిత. లొకిశవాజ్యు. వృుటలు. 75.77. 
- ~~ 
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పింపంబడినవి,.25 కావున మహాపురాణము అష్టాదశ నంఖ్యావరిమిత ము లను ప్రసిద్ధి 

నిత్యమై నిలచియున్నది. 

పురాణ శ్లోక సంఖ్యలు : 

ఆదిదేవు( డగు బహ్మ వేదముల నుచ్చరించుటకు( బూర్వుము పురాణమును 

న్మరించె ననియు, నది శతకోటిళ్లోక్కవవి స్తర మనియు, దానిసారమును వేదవ్యాసుడు 

భూలోకమున; (బతిద్వాపరమునందును నాలుగులక్షల కోక పరిమితి కల యష్టైదళపురాణ 

సంహితగా సమకూర్చు ననియు, మత్స్యవురాణమున( (58.8-11) జెప్పంబడియున్నది 

వాయుబహ్మాండ లింగ నారద పద్మ పురాణములు కూడ యీోయిెంశమును బేర్కొని 

యున్నవి. దీనినిబట్టి (ప్రస్తుతము మనకు. గానవచ్చు పురాణముల కన్నింటికిని మూల 

మైన నొక్క యాదివపురాణనంపాత కలదని కొందబు భావించియుండిరి. కాని యది వట్టి 

యూహాగానమే యనియు, తై తిరియారణ్యక మున. గానంబడు పురాణశబ్దము బహువచన 

మున నుండుటచే నాగంథము వెలువడునాటికి( గొన్ని పురాణములు కల వనియు స్పష్ట 

మగుచున్నది. కావున నట్టి (పాచీనపురాణములే యిప్పటి పురాణములకు మూలములై 

యుండవచ్చు ననియు శ్రీ కాణే పండితులు భావించియున్నారు. 26 

మత్స్యాగ్నిసాాందనారదీయమహాప్పరాణములు తమయం దష్టాదశమహాపురాణ 

నామనిర్దాశము చేయుటయే కాక వానియందు నిబంధింవంబడిన వ స్త్యంశములను సూచికా 

పాయముగా గుదిగుచ్చియుంచినవి. ఆనందర్భముననే | బహ్మాదిమహాపురా ణములశ్ల్ క 

సంఖ్యాపరిమాణములను నెతము నిర్చేశించియున్న వి, కాని వానియందు ఏక వాక్యత కాన 

రాదు. ఆయాకాలములం దనెకకారణములచే వానియందు చేరినపక్షి ప్పభాగ ములే దానికి 

కారణములై యుండవచ్చును. 

పురాణ వర్గీకరణము : 

అష్టాదళమహాపురాణములను వురాణములును, పురాణవిమర్శకులును వివిధ 

దృక్కోణములతొో దర్శించి వర్తీక రించిరి. అందు మొదట వేర్కొనందగినది పురాణము 

లొనర్చిన వర్గీకరణము, గుణతయవిభాగము ననుసరించి పద్మపురాణ మీ; క్రింది విధ 

ముగా పురాణములను వర్తీకరించెను. (ఉ త్తరఖండ. 263,81-84). 

1. సొ త్రిక పురాణములు ; శ్రీమన్నారాయణుని(గీ ర్తించునవి. ఇవి మోక్ష[వద 

25. ‘‘However, in order to accommodate these conflicting views, Par- 

సలు takes their {number to be 19, by including both Siva and 

Vayu and Farquhar further increases the number by including the 

Harivamsa in addition. But‘there is absolutely no support for 

increasing the traditional number.’ 

—Studies in Epics and Puranas. Intro. P. 25 

26. History of Daarma Sastra - Vol. V. Part IT: Page 829. 



బశ మహాపురాణములు - మార్కండేయము 

ములు. 1. వైష్ణవము. 2, నారదీయము. కి. భాగవతము. 4. గారు 
డము. ర్. పాద్మము. 6. వారాహము, 

౧౨ రాజన పురాణములు: నరన్వతీ చతుర్ముఖ కృళానులను స్తుతించునవి, ఇవి 

న్వర్గవద ములు. 1 బ్రహ్మాండము, ల (బహ్మవెవర్తము. ఫ్ మార్క్లండే 

యము. శ. భవిష్యము. ల. వామనము. 6. (బ్రాహ్మము. 
తామనప్పరాణములు ; శివలింగ విఘ్నశకుమారులను, దుర్గను గీ ర్తించునవి, 

ఇవి వఠనీయములు కావని పారాశర్యోపపురాణము నిర్దేశించిన ది. ఆవి 

1. మాత్స్యము. 2 కౌర్మము. లొ, తెంగము. 4. ₹వము, 

5. స్కాందము. 6. ఆగ్నేయము. 

౮౨ 

పద్మవురాణ మొక్కొాక్కగుణమున కాబువురాణముల చొప్పున నమముగా( బంచి 

చూవినది. స్కాందపురాణ మీవిభాగము నంగీకరింపక యిట్లు విభజించినది. 
“అషాదశళ పురా ణేషు దశభి ర్రీయతే శివః | 

చతుర్శి ర్భగవాన్ [(బహ్మా ద్వాభ్యాం దేవీ తథా హరిః ॥” 

(కేదార ఖం. 1) 

వైష్ణవములకంటె శై వములైన పురాణములే యధికముగ -నున్న వని నిరూవించుటకంటె 
సా్కాందముయొక్క ప్రయోజన మేముండును ? 

షక సా త్హ్వికాది పురాణము లేయేదై వములను గీ ర్రించుననుటలో నభిపాయ 

భేదములు కానవచ్చుచున్నవి. మాత్స్యము_ హరిమాహాత్మ్య పతిపాదకములు సా త్రికము 
లనియు, |బహ్మోగ్ని మహిమాభివర్గితములు రాజనము లనియు, శివవిభూతి. గీర్తించునవి 

తామసికము అనియు. దేర్కొ_నుటతో నాగక సరన్వతియొక్కయ, వితృదేవతల 
యొక్కయు మహిమల నభివర్ణించున వి నంకిర్ణము లగు నని మణియొకవిభాగ మొనరించి 

తనవత్యేకతను జాటుకొనెను,27 
మొదట తిగుణములతోడను, ఆవైం దిమూర్తుల తోడను ముడివెట్టి మహాపురాణము 

లను వర్ధికరించుట జరిగినను, వురాణములందు. గీ ర్తింవ(బడిన దేవత లామువ్యురతోడ నే 
యాగలేదు. కావున. దరువాత న్నాతిగుణాత్మకములై న పురాణములలో. దిమూర్తుల కంచె 

ఖిన్నులగు సూర్యాగ్నా్యదులు వర్షింపంబడినవానినిగూడ [పత్యేక ముగా బేర్కొని వర్గి 

క రింపవలసీవచ్చినది. 

ఇ్షట్టు వురాణములందు, జేయ(బడి యున్న వర్షికరబమును బర్యాలోకించియ్యు 

తమిళభాషయందు( బరివర్షితములై న పురాణముల నవలోకించియు శ్రి వి. రామచం[ద 

27, “సాత్తి కేమ పురాణేష మాహాత్మ్య మధికం హరేః | 

రాజసేష చ మాహాత్మ్య మధికం (బ్రహ్మణో విమః ॥ 

తద్వదగ్నే శ్చ మాహాత్మ్యం తామసేష శివన్య చ ఎ 
సంకేర్ణైము నర న్వత్మ్యాః వితథాణాఎ చ నిగద్యుతే య. మత్స్య కృ. 59. 68.69. 



పురాణములు 
విప్ 

వీక్షితారుగారు పురాణముల నైదువిధములుగా పునర్వర్థిక రించిరి. 28 వారివిభాగమున అష్టా 

దశ పురాణములు ద్రహ్మనూర్యాగ్నిశివ విష్ణువుల స్తుతించునవిగా( బేర్కొనంబడినవి : అవి 

క్షే దిహ్మ దేవుని స్తుతించునవి _ |బాహ్మము, పాద్మము. 

ఏ, సూర్య ,: ॥. --- (బహ్మవైవర్తము. 

వ్, ఆగ్ని , 13 — ఆగ్నేయము. 

4. శివ 3 13 — శైవము, స్కందము, లైంగము, కౌర్మము, 

వామనము, వారాహము, భ విష్యము, 

మాత్స్యము, మార్మ్కండేయము, [బ్రహ్మాండము 

5, విష్ణు .. 1) _- నారదీయము, భాగవతము, గారుడము, వైష్ట 

వీయము, | 

ఇంక శ్రీయతులు హర పసాదశాన్రీ, పునత్కర్, కాణేవంటి పండితులు పురా 

ణములను వానియందు |వధానముగా( గాన వచ్చు వ స్వంశములనుబట్టి వర్గీకరింప 

యత్నించిరి. శ్రీవునల్ కర్ పురాణములను (బాచీనము లనియు, నవ్యము అనియు రెండు 

విధములుగ వర్గికరించెను, అమరసింహునిపంచల క్షణనూ[త మునకు సన్నిహితములై 

యుండి |వక్షివములు తక్కువగా, జేరిన పురాణములు (పాచీనము లనియు, పంచల కణ 

లక్షితమైన వస్తువుకంటె భిన్నమైన విషయజాహుళ్యముతో నొప్పారుపురాణములు నవ్యము 

అనియు భావించెను; వాయు, | బహ్మాండ, మత్స్య, విష్ణుపురాణము లత్మిపావీనము లనియు, 

మిగిలినవి నవ్యము లనియు నాతండు నిర్తెశించెను.29 

శ్రీ హర్యపసాదశాన్ర్ర వురాణములందలి విషయనంఘాతమును నిశితముగా. బరిశీ 

లించి వాని నాణువిధములుగా వర్లీకరించెను.30 వీ రొనరించిన విభాగము విమర్శకుల 

మన్ననల నందుకొనినది. నే డదియే యుత్తమవర్గికరణ మని భావింపంబడుచున్న ది. 

1. విజ్ఞాన నర్వ్యన్వముల వంటి పురాణములు : 

1. గారుడము, 2. ఆగ్నేయము, లి. నారదీయము. ఈ పురాణములందు 

వె ద్యవ్యాక రణనాట్యనంగీతసా హిత్యజ్యోతి షా దిశా స్రములకు సంబంధించిన 

వివిధాంశములు సంతరింపంబడుటయేకాక వివిధాగమశాస్తాద్మిగంథముల 

సారాంశము లెన్నియో విస్తృతముగా, జేర్పంబడియున్నవి. 

వ, తీర్షవతమాహాత్మ్యాదుల నధికముగా వర్ణించు పురాణములు ; 

1. పాద్యము, వి, సాందము, ల్. భ విషము. ఈ పురాణములందు( 

జేరిన  వివిధతీర్ణ వత మాహాత్మ్యకథ నాది విషయజాహుళ్యముచే నాపురాణ 

సహజవస్తువు ఆతిస్యల్పమె అస్తినాస్తి విచికిత్సకు లోనగుచున్నది. 

28. Indian Historical Quarterly - Culcutta - Vol. VIII. Page 766. 

29. Studies in the Epics and Puranas - introduction . Page 26 

30 Journal of th: Bhar (and Orissa) Research కుంట XLV P. 330-7. 
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ల వూర్వోత్తర భాగములందు (పక్షి ప్రములు చేరి చెరిగిన పురాణములు: 

| l. |బాహ్మము, ౨౫. భాగవతము, లి. [బహ్మవైవర్తము. ఈపురాణములలో, 

(బాచీనములును - వురాణనహజములునెనవస్తువులకు( బూరోగత రభాగము 

లందు వి సృతములైన వక్షిప్పములు జేర్చుంబడియుండును. 

4. చార్మితాంశముల జాహిళ్ళము గల పురాణములు; 

1. (బహ్మాండపురాణము, 2. వాయుపురాణము. హరపసాదశా శ్రీ వస్తుత 

ముపలభ్యమాన మగుచున్న వాయుపురాణముయొక ,_ ఉత్తరార్థమునందలి 

కొంతభాగముతవృ ఆవురాణమంతయు (బహ్మాండపురాణనంజాత మని 

భావించుచున్నారు. ఇప్పటి వాయవీయము (పాచీనపురాణము కాదని వారి 

యభిపాయము దీనిని చాలమంది విమర్శకు లంగీకరించుచున్నారు. 

ర్, మతపాధాన్యము గల వురాణములు: 

l. లై ౨గము, ౨, వామనము. లై, మార్కుండే యము, లింగ 

పురాణము లింగపూజావిధివిధానమును శై వమతమును (బతిపాదించును. 

వామనము శివమతశాథావిషయనర్వున్వమువంటిది. మార్కండేయము 

కా కయమతపాధాన్యము నుగడించును. 

6, విష్ట్రవతారనామముల నథిక రించి పెట్టబడిన పేళ్ళ్లుగల పురాణములు ; 

1. మాత్సర్యము. ౨. కౌర్మము. లి. వారాహము, ఈవురాణనామ 

ములు వినినంతనే ఆయాపురాణములం దాయాయవతారమహిమాభివర్డ 

నము మాతమే యుండునని న్పురించును. కాని మాత్ఫ్యమునం దాయవ 
తారగాథ మూడవవంతు మాతము కలదు, అ కౌర్మమున నెనిమిదవ 

పాలును, వారాహమున నగ(జాలును ఆయాయవతారమహిమాభివర్ణమున 

కలదు. ్రీకాణేపండి తుండుకూడ స్థూలముగా నీవళకరణము. నంగీక 

రించెను. 

వై వర్గీకరణమంతయు నిర్లుషమెన దని చెప్పంజాలము కాని పురాణవిమర్శకు 
లివ్పృటివజకు( దతిపా దించినవరీకరణములలో నిది యెక్కువనహజముగను, సముచిత 

ముగను నున్నది. ఈవరకరణమునకు( (అస్తుత ముపలభ్యమానము లగుచున్న వురాణ 

ముతే [ప్రమాణములు. అట్రగుటచే వానియందలి _వధాన్నపతి పాద్యవస్తుపునుబటై యీవింగ 

డింవు జరుగలేదు. అందువలననే మార్కంచెయ మహాపురాణము దే వీమావోత్మ్య పతి 

'పాదనవధాన మని చెప్పబడినది. కాని యందలి స వ్రశతి _దేశీవ మనియు, తత్పు 

రాణనహజలతణమున కది విరుద్ధ. మైన దనియు విమర్శకులు భావించుచున్నారు. అది 

నిజముగా. (బక్షిపష మెనచో నాపురాణము దెవీమాహాత్మ మును జెప్పుటకు పుట్టలేదు. 

అది యెట్టి వత్యేకమత[ ప్రమేయము లేని విపద్ధపాచీనవురాణ మని వరిగణింవంబడిన ది. 

హర్యవసాదశాన్చ్ర పృరాణములలోని (పక్షిపాంళములను, (పాచీనన వీనాంశములను దృష్టి 



పురాణములు వ 

యం దుంచుకొని వర్గీకరించలేదు, ఒక చేళ అట్టు పూనుకొనినచో(. . దేలెడివనియు కాదు, 

కావున నత. డాశయించినమార్ల్గ మే విమర్శకుల కనుసరణీయ మైనది. 

మహాపురాణములు - ఉపపురాణములు : 

అమ్టైదళమహావురాణములవలెనే యష్టైదశోవపురాణములు కల వని పారంపర్య 

ముగా జప్పంబడుచున్నది. అవి: 

1. ననత్కుమారీయము 10. మానవము 

2, నారసింవహాము 11. వారుణము 

వ నాందము 12. కల్కి 

4. శివధర్మము 1కి. మాహేశ్వరము 

5. దౌర్యానము 14 సాంబము 

ర. నారదీయము 15. సౌరము 

7. కాపిలము శక. పారాశరము 

ర. వామనము 17. మారీచము 

9, జాశననము 158. థార్గవము 

ఈయుపపు రాణనంఖ్యనుగాని, వాన్మికమమును గాని తెలిపెడి పరాణములం దేకవాక్యత 

లేమిచే వీని సంఖ్యాక మనిర్ర్షైశము దుష్కరమగుచున్నది. 

ఉపపురాణముల|పశంన మత్స్యాదిమవాపురాణములందును గానవచ్చుచున్నది. 

మాత్స్యము నారసింహనంద్యాదిత్యసాంబపురాణములను నాలుగింటిని ఉపపురాణములుగా( 

బేర్కొనెను. కూర్మపద్మదేవీభాగవతాదులు అష్టైదశోపప్పురాణములను బేర్కానియున్నవి 

కాని, వానియందు నామసామ్యము గనవచ్చుటలేదు. ఆట్రగుటచె నాపురాణవాక్యము లన్నిం 

టిని( గోడీకరించి చూచినచో నవి యష్టాదశాధికము అని బోధపడుచున్నవి.సాంద ముప 

పురాణము లొకలక్ష కలవని తెల్పినది. ఉపపురాబములవై( బరిశోధనలు నలివి, విలు 

వైన వ్యానములను, “Studies in Upapuranas అనుగంథమును రచించిన 

పొఫెనరు హ!జా ఉవప్పరాణముల నొక నూతీంటిని బేర్కానను. వీనిలో, జాలవజకు 

తాళపష్యత గం ంథములే. [పచురితములై వసిద్ధికెక్కినవి చ చాల తక్కువ, ఏమైనను, పురాణ 

వాజ్మయ మనంథ్యాకములుగా వెలసిన యువవురాణములతో ననంత వి నృృతి( గాంచె 

ననుట తథ్యము, 

ముదితోవవురాణములను బరిశీలింప(గా వానియందు మహాపురాణములలోని యనే 

కాంశములు యథాతథముగా నెక్కింపంబడినట్టు తెలియుచున్నది. భాగవతాదులు పేర్కొని 

నట్టు పంచలక్షణనూూత మీయువపవురాణముల కన్వయించునెమో, యని చూడ నదియు 

ట లేడు, కొన్నియుపపురాణములు మహాపురాణములనామములతోడనే వెలసే 

న. వామనము, నారటియము మొదలై న వట్టివి. వీనిలో ౩ వవైప్టద 
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పురాణములు స్కాందాదిమహాప్పరాణములం దభివర్ణితములై న దాన్నవతతీర్థ మహాత్మ్యాదిక 

ములనే (ప్రధానముగా. గై కొని వర్ణించినవి. కాని వానికంచటె వినూత్నములైన కొన్ని 

గాథలను గూడ కల్పించి పెంచినవీ. 

ఉపపురాణములు మహాపురాణములయొక )_ యుపభేదము అనియు, వాని 

యందు( జెప్పక విడిచిన ధర్మాదు లిందు. (బవ ర్తిల్దచున్న వనియు మాత్చ్యము చెప్పు 

చున్నది.32 ద్విజులు కొంద జాయాకాలములందు మహాపురాణములను బఠించి, తత్నార 

సం్యగహరూపములుగా నువపురాణములను గల్సించి రని కూర్మపురాణ మనుచున్నది. 32 

ఇవి మహాముని విరచితము లనుటచే వ్యాన|పో క్రములు కావని తెలియుచున్నది. అందు 

వలననే మహాపురాణ శ్లోక నంఖ్యలో వీనిక్లో క నంఖ్య గణింవంబడలేదు. ఉపపురాణమైన 

సౌరపురాణము ఉవపురాణములను ఖిలము లని గర్హించుటచేకితి నుపవురాణములకు మహా 

పురాణముల కున్న [పామాణ్య మున్నట్లు కానరాదు. ఆదియందు [బహ్మచే న్మృతము 

లైన పురాణములలో నువపురాణములు కొన్ని యుండ వచ్చు నని కొందజు భావించిరి. 

కాని చార్మితక దృష్టితో నుపపురాశోత్ప త్తివికాసములను బరిశీలించిన విమర్శకు లివి 

కీ.శ, 6 లేక 9వ శతాద్దితరువాత రచింపంబడియుండు నని తలంచుచున్నారు. 

పురాణము - ఇతిహానము : 

పురాణిలీవానముల క త్యంత సాన్ని హిత్యము కలదు. వేదకాలమునుండియు నట్టి 

నంబంధము వానియందు? గానవచ్చుచున్న ది, వేద బ్రాహ్మణములందు వృరాణెతిహానములు 

విడివిడిగా. బేర్కొనంబడియున్నను, “ఇతిహానవురాణి' మను నేకపదద్యంద్యనమానములు 
శతపథ | బాహ్మణాదులలో, (బయోగింపబడి యున్నవి, సామాన్యముగా నిట్లి ద్వంద్వ 

మవినాభావనంబంధముగాని, ఆజన్మ విరోధముగాని కల రెండువన్తువులను గలివిచెప్పు 

నపుడు (పయోగింపంబడుచుండును కావున. బురాబేతిహానముల నిచ్చట యవినాభావ 

సంబంధము గల ద్యంద్యముగా నట్టినమాన వయో గ ము సూచించుచున్నది. 

పురాణేతిహానముల స్పష్టమైన పరిగణన మథర్యవేదమున( దెలియవచ్చుచున్న ది, 

వానితోపాటు గాథలు, నారాశంనలు, వాకో వాక్యములు అనువానినిగూడ ఆవేదము తెలుపు 

చున్నది, విద్యారణ్యసా యణా చార్యులు వేదభాష్యములందు( బైవానిన్యరూపముల నుగూర్చి 

యిట్టు పేర్కొనియున్నారు. “దేవానురా సృంయతా ఆనన్_ అని యిట్లు పూర్వము 

జరిగిన దంట యనునట్లు పూర్వ పసిద్ధవృ త్తములను దెలుపునది యితిహాన మనియు, 

“ఇదంవా అగే నైవ కించి దాపీత్ ఇత్యాదిక మగు జగత్సాగ వస్థ నువ[క మించి 

చెప్పెడి వాక్యజాతము పురాణ మనియు విద్యారణ్యులు నిరూపించి యుండిరి. సాయణా 

చార్యులు గాథాదుల నిట్లు నిర్వచించెను : ౫ కే 

1. మాత్స్యము లలి. 58.59 & 68. తిల. కూర్చ వురా. 1, 1.16. 88. సొర పురా, 9.8, 
రీ4. చూడు: అథర్యవేద, xv. 6. 10.11 వ్యాఖ్య. 
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“మహాహి మివ (హదాత్ ''_కిర ఇత్యాదయో మంతా? గాథాః॥ 

“నరాః మనుష్యాః త త్చళంసాపాదకాః శ్లోకాః నారాశంన్యః గాథా! 

సమాసాననదముక్షంతి” _౨6 ఇత్యాదికాః మనుష్య్రపశంసాపరాః నారాశంసాః& 

న వె గౌత స్య పు[త వృతో జనం ధావయేత్'_.” ఇతి ఊ క్రిపత్యుక్తి కి రూపమ్ 

[వాహ్మణం (పక కరణం 5) వాకోవాక్యమ్॥” 

చె వివరణమున గమనింపదగినయంళ మొండు గానవచ్చుచున్నది. ఇతిహాసాదులను 

వివేకించుచు వ్యాఖ్యాతలు వేదవాక్యములనే దృష్టాంతములుగా నిచ్చి యుండిరి. ఆన(గా 

వేదవాక్యములలోనే జగ(త్చాగవస్థను గూర్చి చెప్పెడివాక్యములు పురాణములు-ఆనియు, 

దెవదానవయుద్ధా ద్శిపసిద్ధవిషయములను జెప్పు వాక్యసముదాయము లితిహానము లనియు, 

దెవపశంసాత్మకములై న మం్యతవాక్యములు గాథ లనియు, నర్మపశంసారూపము లైన 

వాక్యములు నారాశంన లనియు, ఉ క్తిపత్యు క్తిరూపము లైనవి వాకోవాక్యము అనియు, 

స్పష్టమగుచున్నది. దీనినిబట్టి వేదవాక్యములందే పురాణేతిహానన్యరూవకల్పన మొనర్చ. 

బడిన దసి భావింపవచ్చును. మతియు సర్గ వతిసర్గల క్షణాత్మక మైనది పురాణ మనియు, 

దేవదానవవంశములకు సంబంధించిన కథన మితిహాన మనియు నథర్వవేదకాలమున 

భావింపంబడుచుండె ననియు [గహింపవచ్చును. 

(బాహ్మణారణ్యకోవనిషత్తులలో వీవృరాజేతిహానముల[వన క్తి కలదు. ఆకాలమున 

నశ్వమేధాది యజ్ఞ ములందు నిర్దిష్టములై న దినములలో నవి వినిపింప(బడుచుండెను. 

వేవకాలమునుండియు నవి (క్రమాభివృద్ధి నందుచు కాలాంతరమున; (బత్యేకపతి 

పత్తిని గడించి పర్యసమయములందు పొరాణికైతిహాసికులచే( బరిషత్తులందు వినివింవ( 

బడుచుండెడి వని తెలియుచున్నది. 

పురాణము లన. బంచల క్షణ నమన్వితము అని (పాచీనములైన పురాణములే చెప్పు 

చున్నవి. నైఘంటికు లొనర్చినపురాణశబ్దనిరు క్రియు వాని కుపబలక ముగా నున్నది. అ 

యితిహాసస్వరూపమును భావించుటకు నైఘంటిక నిరుక్తులు కొంత తోడువడ(గలవు. 

“ఇతిహాసం పురావృత్తో మ్మనీ అమరసింహు(డు. 'ఇతిహానః._ ఇతిహ పారంపర్యోవదేశ 

ఆస్తే అస్మిన్ ఆన ఆధారే ఘజ్. ధర్మార్థకామమోక్షాణాం ఉవదేశ సమనితమ్। పూర్వ 

యు కకథాయుక్తం ఇతిహోసం (వచక్షతే॥ ఇత్యుక్తలక్షణే పురావృత్తవకాశక భారతాది 

[గ్రంథ అని శబ్బకల్చదుమము, ఏీనినిబట్టి యితిహాన మన పురావృత్త మని స్థూల 

ముగా, జప్పవచ్చును. అది యిట్లు జరిగిన దని పారంవర్యముగా( జెప్పుకొనుచున్న 

కథయై యుండవలెను. అనంగా నది చారితక నత్యమై యుండవలెను. ఆకథ వట్టివార్తగా 

నుండరాదు. చతుర్వర్గో పదేశనమన్విత మైన యుజ్జ్వ్వలక థారూపమున నుండవలను. 

కావున నితిహానము పూర్వచరి_త నిబంధన పాయమైనట్టియు, నుజ్జ్వలోవదేశాత్మక మైన 

నియ కథయై యుండవలె నని_ యేర్పడుచున్న డి, 

85. అథర్వ. ఎద. 5.5-0. ఠి, అథర్వ, Xl. 6.56.18. 87, అధథర్య. ౫1. 4.1.7. 



G9 లు మహావురాణములు _ మార్కండేయ: 

అభినవగుప పాదులు నాట్యశా స్త్ర వ్యాఖ్యాన మున, గర్మఫల నంబంధ న్వభథా వము 8 

యాగ మికార్థము అందు (వత్యక్షపరిదృశ్యమానము లగుచుండునో యది యితిహాన వ 

పేర్కొనిరి.౨5 అన(గా నాగమములందు ఆయా వుణ్యపావకర్యాదుల కాయాఫలము 

[౮ లభించు నని చెప్పంబడిన వాక్యతాత్సర్యములు వత్యక్షవరిద్భశ్యమాన మగునట్టు 

హాని కెతివృ త్తము లుండవలె నని నిర్జేశింవ(బడిన దనవచ్చును. 

వెనై ఘంటికోక్తులను బరామర్శించినచో. బురాణములకును ఇతిహానములకు, 

నడుమ కొట్టవచ్చినట్టు కానవచ్చెడి సామ్యము పురావస్తునంబంధ ము. కాని, తత్సామ్యవ 

నందును బురాణేతిహానముల స్వరూపతారత మ్యమును విశ్లెషించి చూవించినారు విదా 

రణ్యులు, జగ్మత్చాగవస్థను ౦డి యారంభ మగునది పురాణ మనియు, దేవానురులగాథః+ 

చెప్ యితిహాన మనియు. జెప్పుటలోనే యాభేదము కలదు. అనంగాం బురా; 

మత్యంత, పాచీన మగు వృ్తమును జెప్పుచుండ నితిహాన మిది యిట్టన్ చూచి చెప్పీ నవా 

నుండి పరంపరగా' జెప్పంబడుచు వచ్చెడి పృురాతనచారితకవృ త్తమును జెప్పు ననీ తాత 

ర్యము. నంన్కృతభాషలో భూతకాలిక్కకియలకు లజ్ లుజ్ లిట్ అను తివిధలకారము€ 

చేర్చి ఆద్యతనానద్యతనానంత భూతకాలికార్థములను దెలువుచుండుట కలదు. అన? 

భూ3మును [జాచీనులు ముత్తెరగుగా భావించి రని స్పష్టపడుచున్నది, అమర సింహు(డ 

పురాళబ్దమునకు చిరాతీతనిక టాగామికార్థ ములు కలవని పేరొనుటయు దీని కుపబల: 

ముగా నున్నది. ఇట్టి విభాగమునం దొక సామంజన్యము కలదు. న. 

వివేకించినను ఇది సరివడును. మనకు (ప్రస్తుతము వ ర్రమానము. ది [పత్యత్నము 

కొలదికాలము జరిగిన తరువాత నా విషయము వార్త యన(బడును. మః 

కొంతకాలము గడచునరికి అది పరంపరాకథనరూపమున వెలసి చార్మితకవృళ 

మనంబడును. అదియే చిరకాలమైన తరువాత. జప్పంబడినచో దాని చారితకత్వమ 

కంటె పురాతనత్వమే యధికముగా భాసించి పురావృత్త మనంబడును. దినిని జగత్క-॥ 

కన్వయించుచో నర్గాదిపురాలక్షణ విశిష్టమైన వస్తువు నే(డు పురాణవస్తు వనుటలో నె 

విపతిపత్తి లేదు. (పాచీనవసిద్ధరాజచర్మితము లితిహానము లని గహించుటలో నెల్ట 

నంకోచమును లేదు. అమరసింహుని మాటలలో, జెవ్పినచో- చిర భూ తార్థము పురాణము 

అతీతభూతార్థము ఇతిహాసము. ఈ సత్యమును గుర్తించి భ్ రోబు(డు “అతీతార్థ పాధానా 

దితిహోన3'క? అని నిర్జేశించియుండెను. 

98. నాట్యరాస్ర 1.18 కో, లోని “ సేరిహాసమ్” అనువదమున కొనర్చిన వ్యాఖానము 

“బతి: =వీవమర్జే [పత్యక్షని ద్దేశం ద్యోతయతి | హఃకాల్షవాశబ్ద ఆగమః ॥ ఆననం == 

ఆనక, వవం|వకారాః (వత్యక్షపరిదృశ్యమా నాః ఆగమికార్థాః కర్మఫవలనంబంధన్వభావా: 

యత ఆవజే కేన ఇతిహాసేన _ నహేతిపారెే మత ్కర్థియో అకారః ! బఇ్లతీః జ్ఞాన నమ్ తస; 
. a 

హాసో హర్ష పూ ర్వకొ వీకాసో యతః ఇతి శేదిత్-ఇతిహో? సశ్చ-తల్రకణం ఇదం కిల ఆసన: 

దోస త రూవకబభేడానాం భణ్యలతే (దృశ్యతే) |” 

89. సరస్వతీకంఠాభరణము, 2. 868 శో. వ, 



చతుర్విధ వురుషార్థ్యవబోధము నితిహానములవలెనే పురాణములుకూడ నిర్వహించు 

చున్నవి. కాని పురా ణము లాయర్లములను దివిధభాషలలో యథానుకూలముగా( జెప్ప 

బ్ 

యుందును. ఈభావమనే మజియొక వి విధముగా జెప్పినచోం గర్మఫలరూపములై న 

యాగమికార్థములు (వత్యతవరిదృశ శ్యమానము లగునట్లు చెప్పవలె నన్న నియమము 

ప్రరాణములం దానుషంగికముగాను, ఇతిహానములం దవళ్యముగాను డాటింవంబడు నని 

భావము. ఇత్రిహాఫమున, జతుర్వర్గసాధకులై న (పసిద్ధ పురుషుల జీవితవృత్తములు వర్ణింప 

ఒడును. అందు వాదు వారిలత్యనిద్దికె యునర్పువయత్నాదుల గూర్చియు, దత్భలసిద్ధిని 

గూర్చియు వివరముగా వర్షింప(బడును. వారిజీవితవృత్తములు కర్మఫలరూపములైన 

యాగమికార్థములకు దృషాంత రూపములుగా నుండును. ఇట్టి కథార్థములచే వ్యంజిత 

మగునది చతుర్విధ వురుషార్థ[వబోధము, పురాణమున నిట్టి [పబోధము చారితక సత్యమెన 

మహాపురుషజీవిత క థా వర్ణన ముఖముననే నిర్భ్యహింవవల సినయవనరము లేదు. కల్పిత 

కథలద్వారమునగాని, పతికాత్మకగాథలవలన(గాని, నమాధిలౌకిక భాషల ద్వారమునగాని 

పబోధింవవచ్చును. కావున బురాణెతిహానములు చతుర్వర్గ పబో ధెక దృష్టి కలవయ్యు 

భిన్న మార్గముల ననునరించుచున్న వనవచ్చును : 

కీ పూ. 4 వళ తాబ్ది పాంతమున వెలసిన కౌటిల్యునియర్థళాస్త్రమున నితిహాన 

స్వరూపము తెలువ(బడియున్న ది. రాజుయొక)_ దినచర్యను నిర్దేశించి చెప్పుచు గౌటి 

(5 

ల్యుండు _ [ప్రభువు పూర్వాహర్భాగమున హ సుశ్వ పహరణవిద్యాభఖ్యానమును 6 బశ్చీ మాహ 

ర్భాగమున నితిహానశవణమును జెయవళలె నని నిర్తెశించి, “పురాణ మితివృ త్త త మాథ్యాయి 

కోదాహరణం ధర్మశాస్త్ర మర్థకాస్త్రం చెతిహానః_* అని యితిహానన్యరూపమును బేర్కొ 

నెను. ఈమాటలవలన నితిహాసమునందు కొంత పురాణము [ప్రవ ర్తిల్లు ననియు, గార్య 

కారణనసంబద్ధమైన [పథ్యాతవృ్మ త్తము నిబంధింప(బడి యుండు ననియు, నాయకనాయకే 

తరులచెే( జెప్పంబడు నాఖ్యాయికలు కొన్నియు, దృష్టాంతరూపములై న కొన్నిగాథలును, 

ధర్మార్థశా స్త్ర విషయములును సంతరింపంబడియుండు ననియు స్పష్టమగుచున్నది. ఈ 

లక్షణము లన్నియు మహిభ్రారతమున కన్వయించుచున్న వి. మహాభారతారంభమున సర్గాది 

లకత్షణయు క్రమెన వస్తువు కలదు. దేవదానవవిభేదకథనము కలదు. తత్తదంళములచే 

సంభూతులైన రాజులును, వారివంశములును వేర్కొనంబడినవి, చంది వంశ్శపసిద్ధ 

చ (కవర్తులచర్శితములు క త్రీ ర్రింపంబడినవి. అందును వాండవకొరవులవృ త్త మాధికారిక 

వస్తువుగా విస్తరింపంబడిన ది; నానుచివమావాత్య మాక థయందు వర్ణితమైనది. (పనకొను 

వశమున వివిధో పాథ్యానములును, ర్యార్థనీతిమోక్షశా హ్రాదివిషయములును అందు 

పొందుపజుప(బడియున్నవి. మహాభారతము మోక్షశాస్త్ర మనియు, నర్ధశాస్త్ర మనియు, 

సీతికాస్త్ర మనియు బురాణ మనియు, మహాకావ్య మనియు( గీ ర్తింపంబడుచున్నది. ఈ 

యంశోములను గోడికరించి చూచిన చో. గొటిల్యు(డు వాద్యిముగా( జెవృక పోయినను 

40. అర్థ కా త్రము 1. 5. వుట 10. 



లలి మహావురాణములు _ మార్కండేయము 

మహాభారతము నుపలక్షించియే యితిహోనన్వరూపము నట్టు నిరూవించె నని భావింప 

వలనువడుచున్న ది. 

రాజశేఖరుడు వురాణము కాస్త మనియు, నందు వేదములలో. జెప్పంబడీన 

యా భ్యానము లువనిబద్ధములై యుండు ననియు, నది వంచలక్షణమండిత మనియు. దెలివి, 

వురాణములలోని యొకవిధమైనభఖేద మే యితిహానమని పేర్టానెను. అట్టియితిహానగతి పరి 

క్రియాపురాకల్పములని రెండువిధము లనియు, నందు. బరిక్రియ యేకనాయక మనియు 

బురాకల్పము బహునాయక మనియు నిర్దేశించెను 1౫ వాసికి, [గమముగా రామాయణమహా 

భారతముల నుదాహరణములుగా నిచ్చెను. ఇందు రాజశేఖరుండు ఇతిహానము పురాణాంత 

ర్రతమైన దని భావించుట గమనింవందగిన ది. నృష్ట్యాదినుండి కలియుగరా జవంశముల వజకు 

వ్యాపించియున్న మానవజాతియొక నమగ చరిత్రమును బురాణవాజ్మ యము నమీక్షిందు 

చున్న ట్రగుచున్నదిక దా : అప్పుడు అతీతార్థపధాన మగు నిలిహానము పురాణాంతర్భా 

గమె._ వంశవంశాను చరి తాంతర్గత మే. యగుచున్నదికదా : కావున నితిహానము వురాణైక 

దేశ మని భావించుటలో నెట్టి వీ పతివ త్రియను లేదు. ఇ(క రామాయణ మహాభారతము 

అందు ఫలభాక్కు లగు నాయకులు వరునగా రాముండును, పంచపాండవులును అగుటచే 

వానిని రాజ కేఖరుండు పరికియా వురాకల్పము అని భావించియుండును. రాజనేఖరు. 

డీశబ్దములను దార్శనికుల పరిభాషనుండి (గహించినట్టున్నాండు ! దార్శనికులు వర 

కియా ా పురాకల్పము లనునవి యర్ధవాదములుగా( బేర్కొని యుండిరి. అర్థవాదములు 

వస్తుతః నిందా- (వశంసా_ పరక్ళ తిం పరాకల్చ్ప భేదముల చే నాలుగువిధములు. అందు 

మహావురుషు( డొకడు ఫూర్వు మొనర్చిన యొకయంశమును |బమాణముగా6 జూవించుట 

పరకృతి యనంబడును, “అగ్ని యనువా(డు నర్యభక్షకు(డు కా(గోరి అగ్ని నారా 

ధించెను. నర్యభక్షకు( డయెను''*2 ఆను పూర్వ్యూపవర్తి తై తిహ్యమును (బబ్రమాణముగా, 

జూవీంచుట పరకృతి. పూర్వ మొకనికి జెప్పంబడినయర్థమును [బతిపాదించునది వురా 

కల్పము, వూర మగ్ని హోమములు మోయ నష్టము లేక నీటిలో దాగాను. దేవత అగ్ని 

నన్వేషించు చుండిరి. లగ్నినీటియందు దాగియుండె నని చేపలు చెప్పినవి. అగ్ని తనరహన్య 

మును బయలుపజచినందుల కాగహించి చేవలను- లోకులు మిమ్ముల నిష్టము వచ్చిన 

థిలః జంవెదరు గాక :' యని శవించెను.** అను పరవ క్షృకార్ధ (పతిపాదనము పురా 

కల్పము. ఇవి చెప్ప(బడినవిధము గమనించిన వచో బర కియ యేకవ కృృక మనియు, 

పురాక ల్పము బహువక్షృక మనియు నేర్పడుచున్న ది, ఓక విధముగా నీరెండును అతీ 

తార్థవధానములే, కాని వరకృృతి యద్యత నభూ తార్థము; పురాకల్ప మనద్యతన 

౧7 

A 

41. "వరి|క్రియా వురాకల్న ఇతిహాస గత్తి రి కధా | 

స్యా దెకనాయకా పూర్వా ద్వితీయా బహునాయకా 1, కావ్యమీమాంన. వి అధ్యా. 

42. _తెత్తిరీయ (బాహ్మణము TIT. 1. iv. 1. 

శీలి. తై త్రిరీయ సూతము Il. vi vh 1. 

ఇవి కృష్ణయ జా 'మీమాంసావరిభాష' యను గోంథమునుండి (గహింవ(బడినవి, 



ఈక. 0... పురాణములు 

భూతార్థము, పరకృతియందు (పాచీనోదంతము | [వవ పథమముగా నొకవ క్లచె( జెప్ప(బడి 

నది; పురాకల్పమ వె పారంపర్యకథనముగా బహువ క్రలచేతం జెప్పంబడినది,. మీమాంన 

రులు చెప్పెడి యీయర్థవాద భెద ములను రాజ కేఖరుండు బహుశః [(గహించి తనకావ్యమీ 

మాంనయందు స్థావీంచియుండవచ్చును. కాని, వానినహజగుణము లగు నేకవక్తృ 

బహువ కక త్యములను మార్చి యేకనాయక బహునాయకత్వములుగా నాతండు నిబం 

ధించి యుండవచ్చును. 'పర్మకియా” శబ్దమును “పరికియ'గా మార్చియుండవచ్చును. 

ఇతిహానము పారంవర్యోపదిష్టమైనదే కావున మీమాంనకుల మతము త ద్విరుద్ధము కాదు. 

సామాన్యముగా లాక్షణికులు వాజ్మయమును. శా స్తే తిహానకావ్యము అని మూడు 

విధములుగా విభజించెదరు. అందు శాస్త్రము శబ్బపధాన మనియు, నితిహాన మర్థ్మపధాన 

మనియు, కావ్య ముక్తిపధాన మనియు. బరిగణించెదరు. అగ్ని పురాణము ఇతిహానము 

నకు నిష్టత ముఖ్య మని పెర్కొనిన ది.11 అతీతార్భవధాన మగుటచే నితిహానమునకు 

సత్య వతిపాదనము నహజలక్షణ మగుచున్నది. అది యర్థవధాన మగుటచే వేదాదుల 

వలె దిభునమ్మితముగా( గాక కావ్యమువలె కాంతానమ్మితముగా( గాక హితునివలె 

మిత నమ్మితముగా( (బబోధము నిర్వహించుచున్నది. ధ్యన్యాలోకమున ఆనందవర్ధనా 

చార్యులు ఇతిహసమగు మహాభారతమును “ఠాస్రరూపకావ్యచ్చాయాన్వయిని” యని 

పేర్కొనను. ఈవాక్యమువలన శా ప్రకా వ్యమధ్యవ ర్తి యగు నితిహానమునందు కొంత 

శాస్త్రరూపమును, కొంత కావ్యచ్చాయయును అన్యయించియుండు నని యెర్పడుచున్నది, 

అన(గా నికిహానము శాస్త్రకా వ్యచ్చాయల కొక విధమైన నంగమస్థానము. శాస్త్ర మనగా 

జతుర్వర్గవ్యుత్చ త్తి. కావ్య మనంగా రనభావసమన్న్వితో డ్ర్. ఇతిహానమునకు సపహజ 

అశణము అతీతార్థవధాన మైన నత్యవస్తుకథనము,.*్ ఇతిహానమునకు శా స్త్రరూపకా వ్య 

చాయలు నమకూడినచో నువదెశోవరంజక త్యములు సిద్ధించి, యొక నిండుదనము 

కలుగుచున్నది. నత్య-_శివ_నుందరన్యరూవ మగుచున్నది. 

పురాణము లితిహోనములవతెనే అర్థ పధానములు, మిత నమ్మితములు, ఈ రెండును 

వెదార్థములనే యువదేశించును. పురాణమున శాస్త్ర విషయ మధికముగా( జెప్పంబడుచు, 
దృష్టాంతరూవమున వివిధేతిహానకథాగాథాదులు పేరొ_న(బడుచుండును . ఇతిహానమున 
శాస్త్రము సామాన్యముగా కథాగతి కొదిగియుండును. ఇతిహానకథాక థనమున, [దిధాన 

వృత్త తమునందు మందమయ్యు ను నొక యవిచ్చిన్నత భి భాసీించును. దానియం దొకవనై § 

కము గోచరించును. పురాణకథాకథనమునందు సామాన్యముగా వ స్వైక్య ముడని 

కారణమున నవిచ్చిన్నతకు మాజుగా ననునంధాన మొండు థాసించును. అం దైక్యతకు 

బదు లేకవాక్యత శోభించును. 

పురాణము లితిహోనములకంటె నధికముగా దైవలీలలను వర్ణించును. బుషిదేవ 

44,“ శా స్తే శబ్ద వధ సత్యం - ఇతిహాసేమ నిష్టతా | 

అభిధాయా; [పధానత్వాత్ - కావ్యం తాభ్యాం విఖిన్యం - అగ్నెపురా 

45. “అకితార్థపాధాన్యా దితివోనః” _ భోజుని సరన్వతకంఠకాభ రబయు. వి.లి68 కో 
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ర్ మహావురాణములు - మార్కుండేయము 

వితృగణములవృ త్తములు, శా స్త్ర వతాదినియమములు, స్వర్గనరకాద్యనుభ వవర్ష నములు, 

పుణ్యుపావఫలనిరూవణములు, పుణ్యతీర్థ కేతమాహాత్మ్యములు, వివిధళా స్తారర్థసారనం్యగ 

హములు పురాణములందు స్వేచ్చగా వర్హింపంబడును. ఇతీహానములం దివి సందర్భవశ 

మున నౌచిత్యవంతముగా6 జప్పంబడుచుండును. 

సంస్కృతమున వెలసిన యితిహానములు రామాయణమవోభారతములు, ఇందు 

రామాయణ మాదికావ్య మను (పశ స్తిం గాంచి మహాకావ్యగౌరవము నందుకొనిన చి. 

మహాభారత మితిహాస మని (పసిద్ధిగాంచినది. వైన( బేరొన(బడిన యితిహానలత్షణీము 

లన్నియు మహాభారతమున కన్వయించుచున్నవి. పురాణముల వలెనే యదియను వంచమ 

చేద ఖ్యాతి వడని భారతయవిజ్ఞాన మణిదర్పణమువలె విరాజిల్లుచున్నది. 

పురాణెతిహానములు మాతాప్ప త్తి)కలవంటివి. కావున వానిరెండింటికిని. గొన్ని 

పోలిక లున్నవి. పరిణతయైనపుత్తి ఏక. మాతవలె గొరవ్యపపత్తులను లోకమున సంపాదించు 

కొనును. పురాణపురంధి పండినవిజ్ఞానకల్పకము, తత్పుత్తి 95 తల్రక్షణములు కొన్ని 

ముదించుకొనిన మహితమాకందమూర్తి. వారిగుణములందును, లక్ష్యములందును 

సామాము లుండును: కాని యవస్థలయందును, వ్యవస్థల యందును భేదముండక 

ఇతిహాన పురాణములు - Epics & Myths : 

భారతీయసాహిత్యములం _ దితిహానవురాణము లెట్లు ప్రనిద్ధి( జెందియున్నవో 
పాశ్చాత్యవాజి యములందు Epics, Myths అటు విథాంతిం బడసీయున) వి. వీని వుటు 

వ (11 య a a . రు 

పూర్వో తరములకును, వికాసకమమునకును, స్వరూవనిర్మాణనంవిధానములకును వాసి 

కిని సంబంధ పభావములు చాలతక్కువ. కాని, సాహిత్యప్మకియలుగా వానికిని వీనికిని 

సాజాత్యము కొన్నింటి: గానవచ్చుచున్న ది. పాశ్చాత్యవిమర్శకులు (పాచ్యపాశ్చాత్య 

సాహిత్య కియా పర్యాలోచనము సేయుచు భారతీయము లైన యితిహానపురాణములను 

[గమముగా Epics, Myths గాం బరిగణించుట జరిగినది, 

ఇతిహాసములు = 50105; 

Epic Poem సామాన్యముగా నొకనుదీర్చకథావృ త్రము గల కావ్యమై యుండును. 
ర గామమువంటి యుద్వేగచై తన్యభావముచే న త్తేజితమైన జాతియొక్క. జీవిత 

_తమునుండి 7 కొనంబడిన యుజ్జ్వ్యల ములును, (బసిద్ధములును నైన నన్నివళములతో 

నిర్మింప(బడును. దానియందలిపా[తలును, సన్ని వేశములును మానవుని యాదా 

వ్ర త్యములయందును,మహోన్నతల క్ష్యసాధనళ క్రియందును సామాజికులకు విశ్వానము 

నీ డింవ(జేని విశిషానందము నొడ(గూర్చుంగలుగునట్లు చి త్రింవంబడును,*్. “ఎపిక్ 

హోయిముి లో నితివృ త్తమున కధిక|పాముఖ్యము కలదు అందలికథ రసభరితమై 

గ 

ర్ 
శల ట్ర 

హే ఎలో 

రగ ళ్ 

౧ 

లై అ tg 

46. From Virgil to Milton ఈల. M. Bowra., Page 1. 



పురాణములు న లర్ 

యుండవలెను, అందు మానవజీవితానుభవముల కతీతములు గాని సంఘటనలు వర్ణింప. 

బడుచు, వానివెం|బభావము వేయుచున్న విధి|పాబల్యము నెణుక(బలుప(బడుచుండును. 

నివలన నాక మహా|వబోధము గాని, మహాపయోజనము గాని సాధింపంబడవలెను, అట్టి 

యుదా త్తవస్తువున కుచితమును, ఛందోఒలంకారబంధురమును నైన కవిత్యశెలి దాని 

యందు నిబంధింపంబడును*ే*. ఇట్టిలక్షణములతో నొప్పారు Epic న్వరూవన్వభావములచే 

నితిహాసమునక న్న భిన్న మయ్య గొన్నియంళములందు సా ధర్మ్యము నంతరించుకొను 

చున్న ది. నుదీర్భక థాక థనము, ఉజ్జ్వలమైన జీవితవృ త్త తములు గల వె ప్యాతలు, చార్మితక 

నత్యనిష్ట, వుసషార్థసాధనామయమైన యున్నతజీవితలక్ష్యము, రసాత్మక మును, ఉపదే 

శాత్మకమునునైన యితివృ త్తనిర్వహణము, కర్మఫలనంబంధనిరూపణాత్మక ములై న 

యాగమికార్థములు _పత్యక్షపరిచృశ్యమానము అగునట్లు చేయుట, [వనన్నగంభీరమైన 

శైలి _ అను లక్షణములు ఇతిహానమునందును 'గాన(బడుచున్న వి, కాని భారతీయుల 

యితిహాసములు పాశ్చాత్యుల Epic Poems కంటి నుత్తము లెనవి, వీనియందు( గాన, 

బడు భారతీయతాశ్తత్తికా న్నత్యమును, సార్వకాలిక విజ్ఞాన నిధిత్వమును, బంచమవెదము 

లనంబడు [పామాణికత్వమును వానియందు. దత్సాహిత్యరంగమున, గానరావు, పాశ్చా 

తుల Epic లక్షణములు భారతీయుల మహాకావ్యలత్నణముల కత్యంత నన్నిహిత మై 

యున్నవి. కాని యితిహససమ్మగన్వరూపలక్షణముల నవి (పతిబింబించుకొనలెదు. 

పాశ్చాత్యవిమర్శకులు Epic ను Authentic Epic అనియు, Literary Epic 

అనియు ద్విధాక రించిరి. Authentic Epic న Primary Epic అనియు, Epic of 

growth అనియు, Oral Epic అనియు. చిలిచెదరు. LIterary Epic ను Secondary 

Epic అనియు, EpicofArt అనియు, Written Epic అనియు వ్యవహరించెదరు. 

' విమర్శకులు వీనినిగుతించి వివరించినవాక ములను [గోడీకరించుకొనిన చో వాని స్వరూప 

న్వభావముల సీకిందివిధముగా భావింపవచ్చును. . . 
భట్టులవంటివారై న కథకులు సమకాలీన మైన యొక  నత్యర వయోజన ముప 

లక్షించి వివిధకాలములందు( జెప్పంబడుచు. జారంపర్యముగా వచ్చుచున్న కథలనుగాని, 

(పత్యక్షలోకా నుభవమున( గనిన యద్భుత ఏరగ గాథలనుగాని గానముచెయుచు వినిపించు 

చుండ వాని నొక చోట సంపుటీక రణము చేసినచో నది AUthenNtiC Epic అన(బడును. 

అది సామాన్యమ: గా నాపవుగా నుండుటచే వ కృభేదము ననునరించి యనేక నూతనాం 

శము లందు. జెరుట క కాళము లదు ఆది సాధారణముగా ననేక వీరుల నహనగాథ 

అను వర్ణించుచుండుటచే బహునాయకమై యుండును, అందలిప్నాతలు గుణదోషమి శ 
మూర్తు లైన మానవు. లయి యుందురు. అందు! (బబోధము నిర్యహింవవలె ననెడి 

యావర్శవ్భష్టికంటె వాస్తవికత కు (బతిబిందింపంజేయవలె ననెడి యాన కి యధికముగా( 

గానంబడును. ఆందలిక వితా శె లి నరళమును, శ్రే _క్రిమంతమును, ధారాళము నై నిరాడం 

బరముగా నొప్పారుచుండును, 

47. The Epic - By L. Eber Crombe - Page 51. 
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జఒకమహోకవి మహాకవిత్వదీఇావిధి నంది తా నాకయితిహోసమును రచింప 

సంక ల్చించి (పయత్నపూర్వుక ముగా నందు కావ్యశిల్బాదులను ను నంత రింలి రచించిన కవితా 

గంథ విశేషము Literary Epic. సామాన్యముగా నొకమహానంఘటనము గాని, ఒక 

యుజ్జ్వ్వలచర్మితాధ్యాయము గాని ముగిసినవెంటనే వెలసిన యొకమహోకవి యద్యతన 

భూతమైన యాచర్మితను సమ్మగముగా నమీత్నించి, యొకతాత్త్విక నమన్వయముతొ 

వ న్వైక్యమును నంతరించి యాలంకారికమైన |పౌఢక విత్య్వమున నొకమహాకావ్యముగా 
నిర్మించుచుండును. ఆది సార్వకాలీనమైన సాహిత్యపయోజనము నుపలక్షించి పఠన 

పాఠనముల కుపయోగపడునట్టు రచింపంబడును. సాధారణముగా నిది యేకనాయక 

ముగా నుండును. ఆనాయకుడు న్వయంసమర్ధ్థు(డును, దివ్యాదివ్యుండును నయి యుండు 

న క్రై కాక యొక్కొాకసారి యొక జాతికిని, ఒకనంన్కృతికిని పతీకగా, లేక, [ప్రతినిధిగా 
నిర్మింపంబడ వచ్చును, అనందముతోపాటు ఉపదేశమునుగూడ సామాబీకుల కందించుట 

దీని ప్రధాన లక్ష్యము, 

సంస్కృతమున వెలసిన యితిహానముల కివిభాగము నమ్మగముగా నన్యయింవదు, 

కాని న్లూలదృష్టితో( బరిగణించినచో మహాభారతము Authentic Epic అనియు, రామా 

యణము Literary Epic అనియు భావింవవచ్చును. 

పురాణములు - Myths: 

Myth ఆనువద మివృుడు అభూతకల్చన మను నర్భమున నిత్యవ్యవహారమున 
వాడ(బడుచున్న ది. ఈపదము (పాచీనగీకుభాషలో “నోటితో నుచ్చరింపంబడి న ది" యను 

నర్థము నిచ్చు Mythos అను వదమునుండి జన్మించినది, ఆపద మాభాషలోనే కాల|క్రమ 

మున దైవములకును, అద్భుతావహములగు దెవలీలలకును సంబంటించినగాథ లను నర్థ 

మున; (బసిద్ధి కెక్కినది. అది | కమముగా నమాయకులకులను మోనగించుటకై కల్పిం 

పంబడిన యద్భుత గాథ యను నర్థమున రూఢి కక్కిన ది. 

వాళ్చాత్యవిమర్శకులు Myth అనునది యనాదిమానవుండు భగవదారాధనారూప 

మైన పవ్మితకర్మతంతము నాచరించునప్పు డుచ్చరించిన వాక్యసముదాయము నుండి 

మొదట పుట్టియుండవచ్చు ననియు, నదియే క మముగా( దత్కర్మల నాచరించిన వ్యక్తుల 

యొక్కయు, దైవములయొ క్కుయు మహిమాన్వితము లన గాథలతో వి స్తరించియండ 

వచ్చుననియు భావించుచున్నారు. పాబీనులు (పకృతిశక్తులను, పితృదేవతలను, సురా 

నుర రవ వృత్తులను, వన్యమృగాదుల ను, ఆదర్శ పభువులను, మాంతికులను, ఐం దజాలి 

కులను, దివములుగా రూవకల్పనము గావించి, వారియందు మానవాతీతశక్తుల నారోవించి, 

యద్భుతక థలుగా వర్ణించి యుందు రని యూహించుచున్నారు, £8 మొత్తముమీద Myths 

చారితకన త్యములు కావనియ, మానవా తీతశక్తులకు సంబంధించిన యద్భుతచర్యల కు 

సంబంధంచిన కల్పితగాథ అనియు చాలమంది విమర్శకులు విశ్వసించుచున్నారు. ఇట్టి 

48. The outlines of Mythology - Lewis Spence - Page 25. 



పురాణములు స్? 

కథ లభూతకల్పనలుగా నిప్పుడు కానవచ్చుచున్నను |పాచీను లాకథలు గాథలు పురా 

తన కాలమునం దెప్పుడో యొకప్పుడు జరిగియండునను విశ్వాసముతో నుండి రని 

(పొ ఫెనర్ మాలినొస్కి వంటి విమర్శకు లంగీకరించుచున్నారు. ఆగాథలయం దవి యెట్టి 

పురాతనవాతావరణములందు( బుట్టినవో, వానియందు (బపంచిత మయ్యెడి (పాచీన 

విశ్వాసాదు లెట్టివో తెలుపునంశములు భ|దపజచుట జరిగిన దనియు, దత్కథాకథన 

మున (కోతలు వానియందలిశబ్దములను, భావములను, వివరములను [పమాణబుర్ధితో 

[గహింవి వానివట్ట నెట్టి మార్చుచెర్పుల నొనర్చటకును సుముఖులై యుండెడివారు 

కారనియు( దెలుపుచున్నారు. + . 

పోగ లలో దైవలీలలేకాక, నర్గ్వపతినర్షాదులవంటి విషయములును, ఖగోళరహన్య 

విషయములును, న్వర్గనరకా దివరలోక విషయములును, పుణ్యపాపఫలానుభ వవి శేషము 

లును, నరు లొనర్పు ఆముష్మక పుణ్యకర్మలకు దేవతలు తృపులై లోకమునకు వా 

రొనర్చు _పత్యక్షపత్యుపకారాదులును, అకా దేవతల యాగహచర్యలును వర్ణింప(బడి' 

యున్నవి, అతి పాచీనవిషయములయొక్క విస్పష్టోత్స త్తివికాసాదుల నెణి(గింవ 

యత్నించు కథలలో గొన్నింట స్థానికగాథలే పుఠరాణగాథలుగా. బరివర్తనము చెందు 

టయు( గాన(బడుచున్న ది. Myth లలో నభివర్ణితులై న దేవతలలో సూర్యున కధికోన్నత 

సైనము కలదు. జఒకవిధముగా సర్వవపంచవురాణవాజయము (Mythologies) 

సూర్యునిచుట్టు తిరుగుచున్న దని చెప్పినను ఆశ్చర్యము లేదని విమర్శకులు భావించు 

చున్నారు. కం 

Myth యొక వె శిష్ట్యమును (పాఫెనరు మాలినౌన్కా యీ కింది వాక్యములలో, 

(బతిభావంత ముగా నుడివియున్నా(డు ; 

“ఒక జాతియొక్కనంపదాయములను బలపఆఅచుటకు Myth పుట్టును, చరిత 

కందని పురావృ.త్తమును సముజ్జ్వలాధ్యాత్మిక దృష్టితో సముద్ధరించి, వ్యాఖ్యానించి, జాతి 

యొక్కగొరవ్యపతిష్టల నినుమడింపంజేయుట 'మైథాలజీ'లక్యము, 'మైథాలజీ నర్వ 
వాజ్మయమునకు మూలభూతమైనది. అందుండియే _ ఇతిహానము, కావ్యము, నాటకము 

సర్వము జనించును. “మైథాల బీ మానవసంఘవ్యవస్థ ను శాసించును; ధర్మమును 

బోధించును; న్యాయమును సూచించును; శిల్ప సుంద రమైన కళయును, జ్ఞానబంధురమైన 

కాస్త్ర్రమును దానివాక్కున భాసించును. కావున మానవుని యనుభూతులకును, ఆవేశము 

లకును, ఆశలకును, ఆశయములకును, అంతరంగమునకును, అన్వెషణమునకును, 

'మెథాలజీ' యొకమణిదర్పణము 1509 

పాశ్చాత్యులు భారతీయుల వెదపురాణేతిహానములను గలిపి యుమ్మడిగా Myths 

అని గుర్రించియన్నారు. కాని భారతీయలు శుతిన్సృతులను శాస్త్రములుగను, పురా 
ణేతిహాసములను శాస్త్రములకంటె భిన్నమైనసారన్వత ష్యకియలుగాను బరిగణించుట 

49, The outlines of Mythology - Pages 71 - 72. 
30. చూడు : Mythology - Ency. Britanica. 
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_వసిద్ధము. కావునం బా ళ్బాత్యులు చెవ్పిన Myth యొక్కన్వరూవన్వభావములలో భార 

క్రియల వేదముల కెవి వరించునో పురాణేతి హానముల కేవి వర్తీంచునో వివేకింపవలసి 

యన్నది. 

పురుషార్థసాధకు డైన మానవునిధర్మక ర్మాచరణమును విధిరూపమున నిర్దేశించు 

నవి వేదాదు అగుటచే నవి శాసించునవి శాస్త్రము అనియు, నవి కట్ట వదానము. లైన 

వనియుః జెప్పంబడుచున్న వికదా అట్టి శబ్ల పధానములై న కర్మతంత విధులు Mythoలో« 

గల వని పాశ్చాత్యులు చెప్పుచున్నారు. వానియం దువయుక్తము లైన శబ్దములకు 

మారుగా నదేయర్థము నిచ్చు నన్యశబ్దములను వాడినచో _శోతలు గ్జీ ంతు రనుటయు 

దాని కపబలకముగా నున్నది. వేదశా స్ర్రములందలి 'బుకొనూతములకు నిట్టినియ 

మము పేసిద్ధము కావున( గర్మతంత ముల. (Rites) నభివర్షించు Myth వేదతుల్య 

మైనది. తత్స్వరూవన్వభావములను నిర్షశించు వాక క్యనముదాయము న్మృతిగంథ సద్భశ 

మైనది. మజియు-వేదమున మంత బాహా మలు కలవు. మంత్రము దైవస్వరూవమును 
ళబ్దరూపమున వాచ్యము చేయ బీజాకరనం . (బాహ్మణము విధి _ అర్థవాద - అను 

వాద భేదముచే, దివిధము. ఇబ్టేవానినే టు is, in the strict sense of the term 

the description of a rite Fits story, the narrative linked with it’ అని Lewis 

Spence భావించియుండు ను. 

Mythology లో. గానంబడు నిట్టివిధివాక్యములు గాక మిగిలిన లక్షణములు 
కొన్ని పురాణముల క న్వయించుచున్నవి. సర్గ వతినర్గ ములు, పుణ్యపాపఫలరూపము 

లైన న్వర్గనరక భోగవర్గనాదులు, భగవల్రీలలు, పితృదేవతామపామలు, (వకృతిశక్తులు 

పాతలుగా( గలకథలు, నూర్యమహిమా భివర్లనాత్మకము లగుూకథలు, వురాణములందును 

వర్షింవంబడుచున్నవి.. మణియను.... పురాణములు వేదార్గోవబ్బంహితము లగుటచే 
Myths లో వలె rites కు సంబందించిన విషయములు పురాణములం దుండు ననుటలో 

వై రుధ్యము లేదు. పురాణములు వేదతుల్యము లనియు భారతీయులు భావించుచున్నారు. 
కావున జాళ్ళాత్యుల Mythology కని, పురాణవాజ్మయము నకును గొంతసాజాత్య 

మున్నదనుటలో విపతిప త్రి తి లేదు. 

(పతి పాద్యాంశ ముల నుబట్టి Myths - Explanatory myths అనియు, Aesthetic 

myths అనియు రెండు విధము లగు' నని: C. M. G2yley పతిపాదించెను,.51. విశ్వ 

విక్వాంతరాళముల లోని మహాద్భుత విషయములను గూర్చియు, బీవితవి శేషానుభవములను 

గూర్చియు, విన్ఫృతమతసాంఘికా చారముల(గూర్చియు, పురా విషయముల సార్గక చర్మిత 

నిరూవణముగూర్చియు, ననాదిమానవుల కున్న యాన క్తిని6 రుద నత్యాన్వేషణపర్దు 

లైన కొంద ఉొనరించిన యూహాపోహలలో రూవులు దిద్దుకొనిన కథలు Explanatory 
myths. వానియందు దిపంచ నృష్టీ, హొనవసృగితివూనమలు, 'దేవానుర 

Dl. చూడు: The classic Myth - Pages 431, 



వురాణములు లెలి 

(ప్రవృత్తులు, మృత్యువు, పరలోక ములు, ఆచారవ్యవహారములు, పండుగవబ్బములు య 

ఇట్టివానినిగూర్చిన జిజ్ఞానయే కథలుగా గాథలుగా నల్టుకొని కానంబడుచుండును. 

ఆహ్హాదమే పరమ్మప మూజనముగా నిర్మింపంబడిన యపూర్వకల్పనామహనీయగా థా 

[ప్రపంచమును Aesthetic myths అని యందురు. ఈకధలయం చపూర్వవిజ్ఞానవి శ₹షము 

లన్నియో చెప్పబడును. కాని వానివలన నాహ్తాదముకంచె వెజాక పయోజనము కాన 

రాదు. ఆందలిప్నాతలును, వానిమనోభావములును, నన్ని చేశములును మానవనహతాను 

భవములకు దూరమై యున్నను అవి భావనామధురములై యాబాలగోపాలమును జవులూ 
రించును. పఠితలు వానివలన( బొందెడి యఖండానందమున కాక థామాధుర్యమే పరమ 

కారణము, 

Aesthetic myths లో చార్మితకాంశము లాధారముగా వెలనినవి కొన్నియు(, 

గవలకల్పనాకథలు కొన్నియు( గానవచ్చుచుండును. ఇట్టిభేదమును బురస్కరించుకొని 

C. M. Gayley:- Aesthetic mythsన _ Historical myths అనియు, Romantic 

myths అనియు రెండువీధములుగా విభజించెను. చారిత్ర కా౭శము నొకదాని నాధాద 

ముగా గొని దాని కొక దివ్యవాతావరణమును, సాహసాత్మకకథాన్వభావములు, భావనా 
బంభురములును, సంభావ్యతాగుణవిశిష్టములునైన కల్పనలను జోడించి, యొక మి శక థా 

మూర్తిగా రూపొందింపంబడిన ది Historical myth అనంబడును. దడినియందు బలీయమైన 

విధ్మిపభావము సర్వకథా జీవితమును శాసించుచున్నట్టు చి త్రింవ(బడుట గమనింవందాగిన 

ముఖ్యాంశము, Romantic myth ఒకమహావీరుని యుజ్ఞ్వల చరితము నభివర్షిందుక థ. 

అందు నన్ని వేళములకంచె కథానాయక పాతచితణమునకే (పాముఖ్య మీయంబడు 

చుండును, అతని యాలోతనముల యొక్కయు, ఆచరణములయొక్క్టయు, సిర్ణయముల 

యొక్కయు గతి ననుసరించి నర్వకథాాపవృత్తి వర్మిభమించుచుండుట యీకథలలోని 
(పత్యేకత । . 

పొళ్ళాత్యులు Myths ను విభజంచినవిధమును పురాణకథల కన్వయింప! 

జేసినచో వానిలోని నర్గవతినర్గవృత్తాంతములు Explanatory myths అనియు, 
మన్వంతరవంళవంళానుచరిత ములు Aeshetic myths అనియు సూలముగా నేర్పఆువ 

వచ్చును. అందు వంశానుచరితములందలి ఐతిహానికమహాపురుమలచరితలు Historical 

myths అనియు, మన్వంతరగాథాదులును, అవతారమహిమలును Romantic myths 

అనియు భావీపవచ్చును. కాసి యిట్రిదృష్టి ఈ ( బురాణకథలను విభజించినట్లు కానరాదు, 

కాని నవ్వులు పాళ్చాత్యవిమర్శనావద్ధతుల ననుసదించి పురాణకథల నిట్లు వర్తీకరించు 

చున్నారు. 

పాశ్చాత్యులు రామాయణమహాభారతములను Myths గాను, 00103 గాను 

గుర్తించిరి. వానిని p68 గనే గుర్తించుట నమంజసము, కాని వారి 2010 భ్రావనకును,. 
మన యితిహోనన్వ్యరూవనంభావనమునకును మౌలికమైన కొన్నిభేదము లుండుటవల ననే 

యిట్టి చిక్కార్పడినది. అది యబట్రయినను _ పురాణములకును Myths కును స్వరూప 

స్యభావములందు( గొన్ని సమానలక్షణము లున్నవనుట తథ్యము ; 
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ఆష్టాదశమహాపురాణములలో మార్కుండేయము సప్తమ మని పారంపర్యముగా. 

జెప్పబడుచున్న ది. మహాపురాణములుగా భాగవతవాయుపురాణముల( బరిగణించుటలో 

నున్నవివాదము లిమహావురాణవిషయమున( గానరావు, కావున మార్మండేయముయొక్క_ 

మహాపురాణత్యము నిరివాదాంశము. 

నామ వెశీష్యము : 

మార్భ్క_ండేయమహాముని యమృతాఖ్యము' నథికరించి యాపురాణనామ ముంచ, 

బడినది. మార్కండెయ మహర్షి యీపురాణ(పవక్తలలో నొకడు. ఆయంశ మీప్పరా 

ణమునందరి 42 వ యధ్యాయమున, జెప్పంబడియున్నది. జై మినిముని సర్గ! పతినర్గ 

వంశమన్యంతరవంశానుచరితాదులను విస్తరింపు. డని ధర్మపక్షులను _దార్థించెను. 

అప్పులుగులు తద్విషయములను మును మార్కండేయమహర్షి (కోష్టుకి యను ముని 

వరునకు. జెవ్పినవిధముగా వివరించెను. 

అష్టా దళమహావురాణములు వ్యానవిరచితము అనియు, బురాణములక న్నింటికిని 

మూలమైనది (బహ్మనిర్మితమైన వురాణనంహిత మనియు; బరంపరాగత మైన 

కథనము కలదు. ఏతత్పురాణక థార్గ ముల నారంభించుచు మార్మండేయమహార్షి 

చతుర్ముఖు( డవ్య క్తమువలన నావిర్భవించిన వెంటనే యతనిముఖకమలములనుండి 

పురాణనంహితయు, వేదములును నుద్భవిల్లై ననియు, వానిని బహ్మ తన 

మాననపుత్తు లగు నప్తర్షల _ కెజింగించె. ననియు, వారిలో భృగుమహర్షి 

చ్యవనునునకు. బురాణనంజాతమును జవ్చె ననియు, నాతరువాత నప్పురాణార్థములను 

జ్యవను(డు కొందఅమునుల  కెజింగించె ననియు, వారు దతునకును, దకుండు 

మార్మండేయునకును (గమముగా నువదేశించి రనియు స్పష్టవఅచెను.3 కావున 

మార్మండేయవురాణము (బహ్మదేవునినుండి పారంపర్యోపదేశ కమమున మార్కండేయ 

మహర్షికి లభించినది... అత(డు. (కోష్టుకి యను ముని కువదేశించెను. ఆవిషయము 
జ్ఞానపత్తులు జైమినిమునికి. జెప్పెను. కాని, జ్ఞానవతుల కాపురాణము నెవ రువ 

1. మారం. మహాప, 42 అధ్యా, 16-18 (వేం. వ; 40. 16-18 (తరం, (వ.) 

2. మారం. మవోపు. శకి, త0-86. (వే. వ): 40, 20-86 (తరం. [వ.) 
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దేశించి రను నంశ మీవురాణమున స్పష్టముగా జెప్పంబడలేదు. పక్షులు జ్ఞానదృష్టులు 

కావున దివ్యదృష్టితో వానిని గహించి రని చెప్పుకొనవలెను, 

వేదశాస్త్ర విజ్ఞానమునం దవ్యాహతమతు లైన ఖగేష్టులుక [కాంతదర్శుళైన 

జ్ఞానవిపానువులకు( [(బతీకలు. వారి కాగతానాగతార్జనర్యగ హణ వివేకము నహజలక్ష 

ణము. వారు మార్కండేయమహర్షి [కోష్టుకిమునికి. దెలిపినపురాణమును జ్ఞానదృష్టి 

వలన [గహించిరి. తత్పూర్వ మాపురాణము (బబహ్మపోక్త మని వారికి. దలియును. 

కాని మార్కుండేయముని వాగ్యృ తి నాగ్రయించి యాపురాణములు పుష్టి మంతములై నవి 

కావున. బక్షు లావాక్కులను బునశ్చరణము చెసినవి. మహార్షివాక్కులు న్థిరములై 

జగ్మత్పసిద్ధము లై నవి, పారంపవర్యోవదేశ మాతనితో నాగినది. తొల్లి మార్కండేయ 

ముని కోష్టుకికి జెప్పినట్టు చెవ్పుకొనుట లోకమున బరిపాటియైపోయినది. అది 

మార్క_ండేయపురాణ మనుట రూఢికెక్కినది, 

(ప్రస్తుత ముపలభ్యమున మగుచున్న మార్కండేయపురాణమునందు మొదటి 42 

అధ్యాయములును [బధానవురాణమున కుష్మక్రమణీక వలె నున్నవి. అందు ధర్మవశ్తుల 

జన్మవృత్తాంతమును మార్క్మండేయమహర్షియ జెమినిమునికి మొదటిమూ(డధ్యాయము 

లలో జెప్పినాండు. ఆవైన మహాభారతకథార్హములలో జై మినిమునికిం గలిగిన నంళయ 

ములకు బక్షులు సమాధానములు జెప్పినవి. అవి యాజధ్యాయములు పట్టనవి, ఆ 

తరువాత( బకులు జడోపాథ్యానమును చెప్పినవి. ఆది యియువదిరెండధ్యాయముల 

విస్టృతి గలిగినది. జడో పాఖ్యానము వితాపు త్తనంభాషణ రూపము, జడ హోక్తము, 

వూర్వ్యపురాణ[పసిద్ధము, ఆట్లగుటబే( బతుల చే, దైత్యక్షముగా( జప్పంబడినభాగ మీవృరాణ 

మున నాజధ్యాయములు మాత్రమె. మార్కండేయుడు చెప్పినది దాదాపు 10గ అధ్యాయ 

ములభాగము. జడోపాథ్యానాదులును సందర్భశుద్ధితో నిందు! జోటుచేసికొని ధర్మపక్షులచె, 

జెప్పంబడినవి. ఇట్లు మార్కండేయ పో క్షములును, ధర్మపక్షి పో క్తములును దదితర 

ములును నైన పురాణార్థములును తరువాత బహుశః ఓకానొకపౌరాణికునిచె సంకలనము 

చేయంబడియుండవచ్చును. అతడు వ్యాసమహర్షి యని పారంపర్యము చెప్పుచున్నది, 

ఈ యంశములనన్నింటిని. [గోడికరించినచో నీపురాణమున. [బధానభాగ మంతయు 

మార్కండేయమహర్షిచే జెప్పంబడి లోకమున వ్యా వ్లింజెందియుండుటచే నీవురాణ మా 

మహర్షినామముతో( బిలువంబడుచున్న దని స్పష్టమగుచున్నది. 

న 

(వనిద్ద మైనది. ఇ ట్రాక_బహ్మర్షినామమున. (బసిద్ద్ధ మైన పురాణ మహైదశమహావురా 

ణములలో మజొక్కాటి లేడు: అది యీవ్వరాణనామమున కున్న వై శష్ట్రము. 

8. మార్కం. మహావృ. 1. 21-22 (వేం. వం; 1. 25-86 (తరం. ప.) 
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శోక సంఖ్య : 

మార్కండేయపురాణము నవనహ్మనశ్లోక మండిత మని మత్స్యనారదవాయపురాణ 
ములు వాకొనుచున్నవి. కాని, (పన్తుత ముపలభ్యమానము 'లగుచున్న మార్కండేయ 

పురాణ్యవతులలో రమారమి 6900 శ్లోకములు మాతము కానవచ్చుచున్న వి, మార్కుండే 

యము ' స్వయముగా. జెప్పుకొనిన తనశ్లోక నంఖ్య కిది నరిపోలుచున్న ది. 4 మత్స్యనార 

దాదిపరాణములు పురాణక్టొ కోక సంఖ్యతో పాటు పురాణవిషయనూచికలనుగూడ వర్ణించిన వి. 

వానియందు, జెప్పంబడినయంశముల తో. జాలవజకు మారం డేయపురా ణమునందు 

వర్జితములైన యంశములు సరిపడుచున్న వి, (పన్తుత ముపలభ్యము లగుచున్న మార్మ్లం 

డేయప్పరాణ్యపతు లన్నియు నూర్యవంశానుచరిత మున నరిష్యంత చర్మితమువజకు వర్ణించి 

ముగియుచున్నవి. కాని నరిష్యంత చర్చికా కానంత రము మార్కుండేయమున ని కాకు 

చరితయు, తలసీచరి 'తయు, రామచం[దకథయు, కుశవంశచరితయు, వర్ణితము అయ్యె 

ననియు, నాతరువాత సోమవంగానుకీ ర్రనమున( బులూరవ, నహుష, యయాతిచరితలును, 

యదువంశానుకీ రనమున శ్రీకృష్ణ బాలలీలాభివర్ణనమును, నుధురాద్వారకా చరిత్రములును, 

అవతారకథలును, తదుపరి సాంఖ్యక థయు. |బవంచతత్తకీర్హనమును, మార్కండేయ 
మహర్షిచరితమును వర్ణింవంబడియున్న వనియు నారదీయ మహాపురాణము పేర్కొని 

యన్నది ర్ 

ఈక థాంశములు గల మార్కండేయ ప్రరాణభాగము నేండు కానవచ్చుట లేదు. కావున 

నాభాగమునందలికథ లితరవురాణములందు( గలసిపోవుటయో లేక శిథిలము లగుటయో 

జరిగియుండవచ్చును. ఇప్పటి మార్కండేయముయొక్కము గింపు కొంత న్వభావవిరుద్ధ 

ముగా నున్నది. ఇనవంశక థాకమమును జెప్పుచు మధ్యలో నకస్మాత్తుగా నావీన మైనది. 

కొందు విమర్శకు లీవిధమైనముగింపు తత్పురాణపాచీనత్వమును దెలుపుచున్న దని 

4, “పురాణాక్షరసంథ్యా చ _వథ్యాతా తత్స్యబుద్ధినా 

ోకానాం" ష్యట్సప | సాణి తథా చాష్షశతాని చ ॥ 

కోకా స్తత నవాశీతి రేకా కాదశనమాహితా।ః 

కథితా మునినా పూర్ణం మార్కణ్లేయేన ధీమతా ॥” 

--మార్కుం. 184. 88-89 (వేం. (పం 

వురూరద*కథా పుణ్యా నహుషన్య కథాద్బుతా. 

యయాతిచదడితం వుణ్యం యదువంకానుకీర నమ్ |] 

| శ్రీకృవమ్షబాల చరితం మాథురం చరితం తతః 

చా్పరభాచరితం చా&థ కథా సర్వావతారజా 1. 

తత! సంఖ్యానముద్దేశః [పపంచా సత్త్రకీర్తనమ్ 

మార్యందేయన్యచరితం.పుధాణశవశేవలమ్ ॥ .. - ఆనారదీయపురాణమ్ము. 
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భావించినను, బఠితకు మాత మీ పృరాణ మనంపూర్ణముగనే భాసించుచుండును. ఈ 

యంకమున కువబలకముగా సీష్టిండియాకంపెనీ [(గంథాలయమున నున్న నొకతాళపష్యత 

(పతిలోం బస్తుతమార్భండేయవురా ణము తత్పురాణ్యపథమఖండ మని [వాయంబడియున్న 

ద(ట 6 1 కావున నీవురాణద్వితీయఖండ- మనలు |ః వాయంబడియున్న చో- ఖిలమైపోయిన 

దని భావింపవల సియున్న ది, ఉపలబ్ధ మార్చ_ండేయస్తరాణమున కాఖండమును జేర్చినచో 

నారదీయపురాణో క్తి ననునరించి నవనహ నళ్లోక వరిమాణ మెర్పడవచ్చు నని యూహింవ 

వలసియున్నది. 7 

మహాభారత (పశం ఉస: 

మార్క_ండేయమహాపురాణము మహాభారత పళంనతో నారంభ మగుట యొక 

విశేషము. వ్యానమహర్షిశిష్యు డైన జై మినిముని వరమనిష్టావరు(డైన మార్కండేయ 

మహార్షిని దర్శించి, యతనివలన మహాభారతాథ్యానమునందలి గూఢతరములై నయర్జ్హ ము 

లను గొన్నింటిని యడిగి తెలిసికొనవలె నని సంకల్పించి తద్గంంథ మహత్యము నిట్టు 

(పశంసించెను ;-___ 

a) భగవన్! భారతాభ్యానం వ్యాసేనోక్తం మహాత్మనా 

పూర్ణమ సమలై శ్శుభ్రై ర్నానాకాస్త్రనముచ్చయైః [| 

జాతిశుద్ధిసమాయు క్తం సాధుశబ్దోవకోభితమ్ 

పూర్వవత్లో క్ర క్ సీద్ధా  నవరినిష్టానమన్వితమ్ || 

తిదశానాం యథా విష్ణు ర్ద్విపదాం బ్రాహ్మణో యథా 

భూషణానాం చ సర్వేషాం యథా చూడామణి ర్వ్యరః ॥ 

యథాయుధానాం కులిశ మినియాణాం యథా మనః 

తథే హ సర్వశాసా9ణాం మహాభారత ముత్తమమ్ ॥ 

అ తార్థ శైవ ధర్మశ్చ కామో మాత్మ శ వర్ష్యతే 

పరస్పరాను బనా శ్చ సొనుబన్ధా శ్చ తే పృథక్ ॥ 

ధర్మశాస్త్ర మిదం (ష్ణ మర్థశా స్త్ర మిదం పరమ్ 

కామశాస్త్ర మిదం చ్యాగ్యం మోక్షశా స్ర్రం తథో త్తమమ్ | 

చతుర్మాశమధర్మాణ్యామాచారస్థితిసాధ నమ 

పోక మేత న్మహాభాగ పె వేదవ్యాసేన ధీమతా | 

తథా తాతకృతం హ్యేత దాషానే నోదారకర్మణా 

యథా వ్యాప పం మహాశాస్త్రం విరోధ ర్నాభిభూయతే | 

గ్ధసవాక క్యజలౌఘేన కుతర్కతరుహారిణా 

ద లావతీల్రేన నిరజస్కామహిళ్ళుతా || 

యె 

జ 
ow 

6. Preface 10 - VISHNUPURANA — 1. H. Wilson... Page 33. 

7. వృరాణతత్ర సమీ మాంసా (హిందే) ఎం ఫ్రుకృష్ణమశ్మితిపాఠి. పప, 175. 
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అలీ కలశబ్ద మహాహంనం మహాఖ్యానవరాంబుజమ్ 

" కథావి వీరనలిలం కొరంపేదమహా। హదమ్ ॥ 
ర ఫి (ట్లు 

1. 2.11; (వేం. వ); 1, 6.15, (తరం, వు). 

సర్వనిగ మార్థయుతమును, జతుర్యర్గసాధనమును, సర్వళాస్తకలితమును నైన వ్యాన 

మహాభారతము నర్యవాజ్మయశిరోభూషణ మని జై మినియధిపాయము, దానిని తత్త్వ 

దృ్భష్షితో నుపానించినచో జ్ఞానసిద్ధి వడయవచ్చు నని యతనివిశ్వానము. అత(డు నిష్టతో 

కారతమును బఠించెను. అందలి వివిధక థార్ధములను సమన్వుయించుకొనెను. కాని 

యతని కన్యయముగాని గాఢ విషయములు నాలుగు మిగిలిపోయెను. వానిత త్మ మరయ 

వలె ననెడి జిజ్ఞానతో వానిని మార్కండేయమునికి నివెదించెను. అవి: 

కే ని ఖిలభువనోత్ప త్రిస్టితిలయకా రణుండును, (దిగుణరహితుండును, సర్వవ్యాపకు. 

డునునైన పురుషోత్తము. డెమినిమి త్తమున మనుష్యత్వము నొందెను ? 

ఏ, పరమపుణ్యులైన హౌండవు లేవురకు [దౌపది యొక్కతె యె ట్ల గమహిషి 

యయ్యెను 7 

వ. మహాబలు( డైన బలభ్యదునకు దీర్ణమున కరుగునవనరమున ,బహ్మహత్య 
= 

యెట్లు వాటిల్పను ఇ దాని కతండు (ప్రాయశ్చిత్త మెత్తెజ(గున( జేసకొనెను ? 

4. పొండవనందను లెన దౌవదేయులు కృత దారవరిగహులు గాక యనాథులవలె 

నేల మృతి(బొందిరి 2 

ఈనాలుగు |వశ్నలును భిన్నములైన నాలుగంశములకు సంబంధించినవి మొదటి 

(వళ్న తాత్త్వికమైనది. మహాభారతమునం దభివర్షితమైన వానుదెవవిభూతియొక్క 

మూల హేతువునుగూర్చినది. అది తెలిసినచో భారతమునందలి వానుదెవతత్త్వము గెలిసి 

నే, 'కార్డ వేదమహాహ్రదము'యొక లోతు లెజి(గినవే : కావున నీమొదటివళ్న 

మహాభారతముయొక్క గుండెకాయవంటి ది. 

రెండవది సాంఘిక ధర్మ మునకు సంబంధించిన ది. [(దౌపది పంచభ ర్హృక యయ్యు. 

బరమవత్శివతలలో నొక్కాతెగా( కీ రింపంబడుచున్నది. లోక సామాన్యధర్మము ననున 

దించి యట్టివనిత బంధకి యనంబడును, కావున నెట్టి విశిష్టధ ర్మ ము నాశయించి దౌవది 

పతివత యెనదో తెలియవలయునని జై మినియభిలాష. అది తెలిసినచో మహాభారతేతి 

హానమున నాయికానాయకుల నిరుషచరి|ఆయు కాసింపం6గలదు. 

ఇంక మూ(డవవశ్న. ఆది యసరాధపాయళశ్చి త్రకాండల కు సంబంధించినది 

నారాయణాంశనంభవు6 డగు బలరాముడు [పమాదవశమున [బహ్మహత్యాపాప మొన 

రించుటయు!, దన్నివారణార్థము తీర్ధయాతలు చేయటయు నందలికథ. [(వమాదవళ 

మున. జేనినపావము (పాయళ్ళ్చి త్తముచే నువశమించు ననెడి యువదేశముచే నుద్యుర్తులు 

వశ్చాత, వ్లులె నదషత్తు లయ్యుడి మార్గము కలదు కావున దాని నన్వెషెంచుట యీ[పళ్న 
ఇక్ “ఇయాన్. రా 

తాత్పర్యము. 
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నాలుగవపశ్న భౌతిక ధర్మమునకును, వూర్యకర్మఫలానుభవమునకును సంబం 

ధించినది, ఉపపాండవులు కృతదారపర్మిగహులు గాక చనిపోవుటలో. జిన్నలు పెద్దల 

కంటె ముందు చనిపోవు భౌతికధర్మ వైపరీత్యము కలదు. దాని కేదైన కర్మఫలరూప 

మైన హేతు వుండవలెను. కావున; దద్విచారముచే. గార్యకారణసంబంధరూపమైన 

యైపికాముష్మికవృత్త పరిజ్ఞాన మేర్చడును. 

ఈ[పళ్నలలో మొదటి రెండు పశ్న లొక యెత్తు; చివరిరెండు పశ్న లొకయెత్తు, 

మొదటిజంట కథ్మాపవృత్తికి వెనుక నున్న తత్త్వమును బయటవెట్టును. రెండవజంట 

క థార్థసమన్యయమున కవసరమైన (పనన్నతను బసాదించును, 

ఇట్టిపళ్నలు జై మినిముని మార్కండేయుని నడుగగా నాతండు వానికి సమాధాన 

ములు చెప్పవలనన్న, బెద్దతడ వగును గావున స్వీయత పోనియమనిష్టల కంతరాయము 

వాటిల్లు నని పలికి వింధ్యవానులగు జ్ఞానవత్షుల నాశయించినచో నాయర్థములు తేంట 

తెల్లములు కాగల వని యాదేశించెను. పులుగులకు వాక్సిద్ధియు, విమలజ్ఞానమును నె 

ట్రబ్బె నని జైమిని [పళ్నించెను. మార్కండేయ డావక్షులు కాషగన్తులై యున్న 

మునికుమారు లని చెప్పి, వారిపూర్వువృత్రాంత ములను వివరించెను. జెమిని సంతుష్టుడై 

మార్కండేయాదేశానుసారము పక్షుల నాశ్రయించి తననంశయముల కుచితసమాధానము 

లను బొంది పరమానందభరితు( డయ్యెను. 

ధర్మపక్షులు మొదటిిపళ్న కుత్తరముగా శ్రీనారాయణవ్యూహచతుష్టయమును 

వివరించి చెప్పెను. నారాయణు(డు _నగుణనిర్గుణన్యరూవు(డై వానుదేవ, నంకర్షణ, 
[వద్యుమ్న నారాయణాభిధానము లగు నాలుగుమూర్తులతో విరాజిల్దుచుండును. వర్ణరూవ 

నామవిరహితు(డై నంపూర్ణు(డై (తిగుణరహితు.డై యుండు నాదిమూర్తి వానుదేవాఖ్యతో, 

బిలువంబడుచుండును. ఆది శమ డై నహ్మసఫణముల వై భూభారము వహించి తపశ్శ క్రితో 

భాసించు సంకర్షణాఖ్యమూ ర్తి రెండవది. ధరణిపాలనభారము వహించి బహువిధధర్మో 

ద్దరణరతిచె నత్యున్నతి( బర(గు వద్యుమ్నాఖ్యమూ ర్తి మూ(డవది. బహుళజలమధ్యమున 

శేషతల్పళాయియె రజళ్ళ క్రిం గైకొని వవ్యళించి నిభిలలోకములను లీలామాత్రముగం 

గల్సించు నారాయణాఖ్యమూ ర్తి నాలుగవది. ఈనాలుగుమూరులలోను దిద్యుమ్న మూ ర్తి 

యెన దేవుండు పరమసా త్రికు(డును, సకలధర్మకుశలు(డును, భ కజనలోలు(డును, 

జగదవనశకీలు(డును, అపారకృపావిళాలుండదును నగుటచె సురగణరంజనమును, 

అనురగణభంజనమును, నిగమనికరరక్షాఖేలనమును, ధర్మవరిపాలనమును గావించుచు 

నొక్కమాటు వరాహనారసింహవామనాదిరూపములు గై కొని ధరణి ధరియించి, హిరణ్యా 

తుని సంహరించి, హిరణ్యకశిపుని హరించి, బలి నణచి జగముల యలజడి నణచు 

చుండును. మజియు దెవమనుష్య తిర్యగ్యోనులయందు ఉ పేందరామతిమిక మఠరూపముల 

నావిర్భవించి లోకరక్షణోపాయవరాయణు. డై వ ర్తించుట కారణముగా భూభారోవనంహో 

రార్థము మనుష్యత్వము నొంది నని వక్షులు తెలియ(జెప్పెను, కావున నిర్గుణు(డైన నారా 

యణుండు నగుణాక్ళతి గల |వద్యుమ్న మూ ర్రిగా (క్రీ కృష్ణ వూపము ధరించి, దుష్టశిక్షణ 
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మును శిష్టరక్ష్షణమును నిర్వహించినట్టు. మహాభారత క థార్థముల వట్టి అన్వయించుకొన 

వలను. మహాభారత మీచతు రూహములను మేతజ్ఞజీవమనో౬హంకా రములుగా 

వ్యాఖ్యానించి చెప్పినది. 

శో 'యో వానుదేవో భగవాన్ మెతజ్ఞ్ జో నిర్ష్ణణాత్మకః 

జయః న న ఏవ భగవాన్ జీవః నంకర్షణః (పభుః॥ 

సంకర్షణా చ్చ (వద్యుమ్నో మహోభూతః న ఉచ్యతే 

(వద్యుమ్నాద్యోజని రుద్దస్తు సోఒహంకారో మహేశ్యరః॥ ” 

--శాంతీపర్వ. 526. 88-_ 99 

దౌపది భ రృపంచక మున కెట్టు పట్టమహిషి యయ్యెననుళంక కరు నమాధానముగా 

మహాఖథారతమునం దాదిపర్యమున( బంచేం|దో పాఖ్యానము చెప్పబడియున్నది. ఆకథ 

వలన( బంచపాండవులు ఇందవంచకముయొక అంశలతో జన్మించి రనెడియర్థము 

నిరూవింప(బడియున్న ది. శివుడు కాశీరాజకన్య జన్మాంతరమున నై నెదుగురుభ ర్రలకు నతి 

యగునట్లును, అట్టియడ నామెయందు ధర్మభంగము కాకుండునట్టును వర మొనంగాను, 

ఆవెన నామెను గంగాతీరమునం దున్న నిందుని( దన యొద్దకు బిలుచుకొని. రమ్మని 

యాజ్ఞాపించెను. ఆమె గంగాతీరమున నిందుని. గానక తన్న దీజలమున దిగి విలవింప( 

దొడంగెను. ఆమెకన్నీటిబొట్లు హేమకమలములై వికసింప దొడ6గ౧ను. ఇందు డది 

కాంచి విస్మితు(డై యామెదరి కేగెను. ఆమెనుగూర్చి వశ్నించెను, ఆమె తననుగూర్చి 

తెలియ(దలచినచో నతనిని దనవెంట రమ్మని తాను ముందు నడచి పోసాగను. ఇందు 

డామె ననునరించెను. ఆమె హిమనగగుహాంతరమున వరుణరూపధారియె యొకతరుణితో 

జూద మాడుచున్న పరమెశ్వరుని యదుట కాతనిని. గొంపోయెను. ఇందు? డాత(డు 

వరుణు డని (భమించి తనయిడుట నట్లు నిర్భయముగా! [గీడించుచున్నందులకు 

కోపించెను. అందులకు రుదు(డు మండిపడి యిందు(డు భూలోకమున జన్మించునట్టు 

శపించెను. ఇందునివంటి యిందులను మజణినలుగురను తత్సర్యతగుహయందు( దన 

మహిమచె. గన్పఅచెను; వారినిగూడ భూతలమున జన్మింప నాజ్ఞాపించెను. అ ర్రుర్పడిన 

యిందపంచక ము ధర్మానిలశకాశ్విను లాధారక ర్తలుగా ధర్మజభీమార్దుననకులనహదెవు 

లుగా. బుట్టి రని భారతము చెప్పుచున్నది. మహాభారతమున నీకథ యుండగా నాబుష్షి 
యీవిషయమును గూర్చి యెందులకు (వళ్నించెనో కారణము తెలియరాకున్న ది, తద్దేతువు 

లను రెండువిధములుగా నూహింప వీలున్నది. 1. మహాభారతమున( బంచేందో పౌ 

పాఖ్యానము జై మినికాలమునా(టికి లేదని భావించుట యొకవిధము. 2. ఉన్నను 

ఆక థార్థ మామునికి నంతృ వీ సీయక పోవుటచే నంతకంటె నౌచిత్యము గల మజియొక 

గాథకొజ కత( డన్యేషించుచుండె నని భావించుట మజియొక విధము. వీనిలో మొదటి 

దానికంకె రెండవయూహయే నమంజనమైనది. దానిని వివరించుటకు. బూర్యము 

మార్కండేయ వురాణమున నీ వశ్నకు నమాధానము చెప్ప(బడిన రమాఎనగయులను 

దెలియవలెను. 
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ఇందు(డు విశ్వకర్మసుతుని నంహరించెను. దానికి విశ్వకర్మ కోపించి, తన 

తపోజలముచే జటనుండి వృతాసురుని నృజించి యిందునివె( బగసాధింప నియో 

గించెను. అత(డు దానవసేనాబలముతో నిం|దుని జయింవ నెంచి, దానవులను భూలోక 

మున ననేక పార్టివవ వంఛములందు. దమతమయంశములతో నవతరింవ నియోగించెను, 

ఇం చదు డహ ల్యాజారు? డ డగుటచేతను, [బహ్మ హత్యాదోషమువలనను దతృమయమున నిజ 

తేజమును గొంత కోల్ప్చోయియుండెను, ఆట్టితరుణమున నాదివిజపతిని భూదేవి నిజభార 

మును దొలగింప _పార్థించెను. ఆమె పార్థన నంగీక రించి యమరపతి స్వీయతేజము నై నెదంశ 

ములుగా( జేసి, భూమరుజ్జలశిభినభములశ కు లూది భీమార్జున నకులసవాదేవరూ పులుగా. 

గుంతీమాదులం దుదయింపం జేసెను. ఇ ట్టిర్యదుండు బహురూపములు తాల్చియు 

తాత్సర్యమున నొక్కండై భాసించుటబే (దౌపదికి భర్త లేవురయ్యు తత్త్యమున నొక్కాండె 

యగుటయు, నామె యొకభర్తృక యగుటయ నంభ వించుచున్నది. 

ఈక థార్ధ్థములను బరిశీలించిన చో మహాభారతక్షథ యందలి యిందు లాకృతులందు 

భిన్నులు. వారు భిన్న భిన్న రూపములుగా భువి నవతరించి రని వర్షించుటలో నాకారభేద 

ముతోపాటు ఇం దతేజమునందును భిన్న తము చెప్పబడుచున్నది. మార్కుండేయపురా 

ణమున నిందలేజ మొక్క_టిగనే నిరూవింప(బడుటచే' భారతకథలోని లోపము నేర్పుగా 

బరిహరింప(బడుచున్న ది. కావున భారతి వంచేందో పాథ్యానమునకు మెణు(గులు దిద్ధిన 

రూపమే మార్క_ండేయపురాణమునందలి కథ, ఆకథ లేకపోయినను ఈపురాణకథ 

పుట్టవచ్చును. కాని పురాణకథ వెలసినతరువాతమ్మాతము భారతకథ పుట్టంజాలదు. 

కావున భారతకథార్థములలోని. దురన్వయమును, అనౌచిత్యమును దొలగించి యేక 

వాక్యత ననుసంధించుట ౩ యీపురాణకథ వెలసిన దని థావింపవచ్చును, అట్టిసమన్వ 

యము నుపలక్షించి యడిగినదే జైమిని మహర్షి రెండవ్యపళ్న. 

కౌరవపాండవులు కురు ఇ క్షేతమునం దేలవడ నున్నా రని తెలిసి, బలదేవు(డు 

ఖిన్ను(డై బందుగులు తమలో తాము పోరుట చూడలేమి తీర్ణయా[తలు చేయబోయిన 

క థార్థములు భారత్ ద్యోగ పర్వమున' జెప్ప(బడియున్నవి. బలభ|దతీర్థాటన విశేషము 

లును, ద శ్రీరమాహాత్మ్యములును శల్యపర్వమున నభివర్షింపంబడిన వి. కాని వానియందు 

బలరాముని [బహ్మహత్యాాపనక్ చెయంబడలేదు. జెమినిముని బలరాముడు తీర్థమున 

కరుగ(బోవునెడ |బహ్మ హత్య యెట్లు వాటిల్లెనో వివరింపుండని ధర్మపక్షులను బార్జించెను. 

అతని|వశ్నలోనే _ ఐలరాము(డు "శర్ణయా। తలు సేయ నిశ్సయించుకొనిన తరువాత, 

(పయాణమునకు పూర్వము ఈ|బహ్మహత్య పమాద వశ మున; బాటిల్రనను నంశము స్పష్ట 

మగుచున్నది. మార్కూండేయపురాణమున దదనుగుణముగా( గ థార్థములు చెప్పబడినవి, 

బలదేవుండు తననిర్ణయమును దాండవుల చెంత నున్న గోవిందున కెజింగించి ద్వారవతికిం 

దిరిగివచ్చి మరునా(డు తీర్ణముల కేగ నిశ్చయించుకొని, యానా(డు మధువానమత్తుండై 

కాంతాబనము తన నను బరివేవ్షించి సేవించుచుండ రైవత శై లసానురమ్యవనమునందు 

(బవేశించి, తద్యనవనంతకోభను వీక్షించుచు విహరించుచుండ నొక చోట నాతనికి 
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మునిగణములకు బహుపురాణక థ లర్ధి వినిపించుచున్న సూతు( డను పొరాణికుండు కాన. 

బడెను పానలోలు డైన బలదేవుని, గాంచి, యచ్చటిమును లెల్లరు భయవడి దిగ్గనలేచి 

యతని కాతిథ్య మిచ్చిరి, నూతు(డుమాత మున్న తాననము దిగలేదు. అందులకు బలరా 

ముండు కోపించి యతనిని,దనచేతిగుదియతో మోదిను, అయ్యాఘాత మునకు: బౌరాణికు(డు 

గత్మపాణు.డై [బహ్మపదము నందెను. మునులు ఛీతిల్లి దూరముగా. దొలంగిపోయిరి, 

బలదేవున కొడలు తెలినెను. తాను [పమాదవళమున( జేసిన |బహ్మహత్య కెంతయో 

పరితవించెను, తత్ప్చాపపరిహారార్థ ము [పాయళశ్చిత్తముగా ద్వాదశవర్షవత మును బూని 

తీర్ణయాత్రలు చేయ నిశ్చయించి రేవతీ పభృతియువలతీజన ములను వీడ్కొాల్చి, విధ్యుక్త 

[ప్రకారము (పతిలోమముగా సరస్వతీ పుణ్యతీర్థము లాడ. జనెను, 

ఈకథలో బలరాముడు మొదట యుద్ధమునుండి తప్పుకొనుట కొకమిషగా. దీర్థ 

య్యాతలు చేయంబూనెను. కాని తరువాత నవి పాప పాయశ్చిత్తార్గ మవశళ్యక ర్రవ్యము 

లుగా దారసిల్లెను!: మార్మ్కండేయపురాణాంతర్గత మైన యీకథ నీతిబోధక మైనది. 

కావున భాగవతవురాణముకూడ దీనిని [గహించి బలదేవు(డు తీర్థయాత్రలు చెయుచు 

నై మిశారణ్యమున సూతవధ యొనర్చె నని యించుక మార్చి (పపంచించిన ది, 

ఉపపాండవులు కృతదారపర్మిగహులు గాక యనాథులవల మృతి నొందుటకు 

మార్కండేయ ముక విచిత మైన హేతువును జూవించుచున్నది. అది హరిశ్చాందక థా 

నంబంధియెనది. కౌశికుడు హరిశ్చం|దునిరాజ్య మవహరించి భార్యాపుత్తులతో నామహా 

రాజును నగరమునుండి వెడల నడివించెను.  అయ్యవసరమున నామహారాజుదీనావన్థను 

గాంచి [పజ లెలుగెతి విలవేంచిరి. రాజువెంట తామును వచ్చెద మని యతనిపాదము 

లవైఃం బడి (పార్ధించిరి. “(పజలవాక్యనిచయశ్న్చంఖలల. దవిలి' రాజు కొంతవడి నిలు 

చుండెను, అందులకు. గౌశికుండు మండిపడి 1పజలయండదండలు చూచుకొని రాజ్య 

మును తిరిగి హరింప యత్నించుచున్నా. డని నేరము మోపి, రాజును నిందించెను, 

వెవేగ నాతనిభార్యచేయి [గహించి యేగుచున్నరాజు నదలించుచు, కోమలాంగియగు 

శె బ్యను తనచెేతి [పచండదండముతో, [బహరించిను. శాంతమూర్తి యగు హరిశ్చందు( 

డందులకు మారుమాటాడలేదు. కాని కౌశికునికాఠిన్యమును గన్నులార( గాంచుచున్న 

విశ్వేదేవత లైదుగురు మునివర్తనమును గర్హించిరి. కౌళికు( డందులకు మండిపడి, 

దేవతలయ్యు మానవపక్షపాతమున. దనను ధిక్కరించుటచె వారిని మానవు లగునట్టు 

శపించెను. విశ్వాఖ్యదెవత లామునిని శాంతింపు మనీ _పార్టించిరి, అందుల కాత(డు 

(పనన్నుండైై వారికి సంతాన ముర్వియందు? గలుగకుండ నుండునట్టుగ ను, వారు (బహ 

చారులై కామ్మకోధలోభమదమోహమత్సరముల( బొరయక యల్పకాలముననే శరీరములు 
విడిచి దేవభావము నొందునట్టును గరుణించెను. తన్మునిశాపానుభవరూవమున విశ్వే 

దేవత లై దుగురును _దౌవదీ గర్భమున నువపాండవులై జన్మించి యల్పకాలము జీవించి 

మజల దెవభావము నొందిరి, ఈశాపవృతాంతము మహాభారతమున లేదు. కర్మఫంరూవ 

మెన మానవజన్మకు మూలమెనహేతువు నెఖుంగ (జెప్పుట పురాణకథల కొక విశిష్టల శ 
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అము |! పౌరాణికులతా త్రిక దృష్టి కది యొకనిదర్శనము. మహాభారతక థార్థము లన్ని 

టిని నట్టితా త్తికద్భష్షితో వివేకించి, తెలియుటయే జై మినిముని యాశయము. అందుల కే 

యత (డు 

శో “తదిదం భారతాఖా్యనం బహ్వూర్హం శుతివి సరమ్ 

త తతో జ్ఞాతు కామోఒహం భగవం స్వా ముపస్థితః 18 

అని పెర్కానియున్నాండు : 

జై మినిముని మార్మండెయమున' బృచ్చకు(డును, (శోతయు నై యున్నాడు, 

అతనినంశయములు తీర్చుట కే యీపురాణార్థములు చెప్పంబడినవి. జై మినిమునివలన 

మహాభారతార్థములలో కొన్నింటికి దా త్రికమైన సమన్వయము బయలువెడలినది. ఇట్లు 

పంచమవెదమైన భారతాఖ్యానమున కధిక|పాముఖ్య మిచ్చి, తత్కథార్గముల కన్వయము 

చెప్పి, తద్విమలేతిహాోనమున కనుబంధ్యపాయముగా. దన్న్వవథమభాగమును దీర్చిదిద్ది 

కొనిన గొరవము మార్భ_ండేయమహావురాణమునకు దక్కుచున్నది. 

దీనివలన మార్కండెయపురాణము మహాభారతరచనానంతరమే వెలసిన దని 

థావింపవలసివచ్చుచున్నది. కాని వ్యాసభగవానుడు వేదవిభజనానంతర మష్టాదళ 

మహాపురాణములను రచించి, తరువాత మహాభారతేతిహానమును రచించినట్టు లోక వసిద్ధి 

కలదు, మార్క్యందేయము నందలి యీథాగము దాని కవవాద మగుచున్నది. ఈయంశ 

మునుగూర్చి ముందు మజికొంత చర్చింప(ంబడును, 

పురాణ పంచలకణములు : 

మారం డెియమహావురాణము న మార్కండెేయమహార్డి E 

భాగ మంతయు( బధానముగా( బంచలక్షణనూ[తలక్షిత మై పవ్యర్తిల్లుచుండుట మటీయుక 

ముఖ్యవి శషము. దీనివలన నాపురాణ[పాచీనత్యము ధువవడుచున్న ది, 

జై మునిముని జడోపాఖ్యానము వినిన తరువాత ధర్మ పవుల నికింద్మివళ్నల 

నడిగెను. 

1. స్థావరజంగ మాత్మక మైన యీజగమంతయు( బూర్వ మెట్టు వుపైను 2 

కాలాంతరమున నది యెట్లు లయ మందును ? RY) 

ఫ్రీ నురలును, నంయములును, వితరులును, రాజులును, నెట్లు జన్మించిరి ? 

4 మన్వంతరముల కమ మెట్టిది గ 

5. వంశవంళానుచదితము లెట్టివి 7 

6. సృష్టి విలయసంఖ్య యెంత ? 

7 కల్పవిభాగ[కమ మెది? 
0 

8 భూమియొక,_యునికి యెటిది ? తత్పషమాణ మెంత ? 
రు 

8. మారం. మహాపు. 1.12 (వేంగవ; 1.18 (తరం.పే.) 

4 
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9. నదిపర్యతారణ్యవార్నిధులవకార మెట్టిది ? 

10. భూర్జోకాదినమ స్తలోకము లె; కమమున నున్నవి 

11. రవిచందాది గహన క్షత జ్యోతిర్ణణముల గతి, పకారము లెట్టివి ? 

ప సృవ్షియంత య నువనంహృతయున తుది శేషంచియండునది యె ద్ద? 

పత్షివరు లీపశ్నలకు సమాధానములు స్వాయవచనములందు, జెప్పక తొల్లి 

నూర్కువఎదడేయమహర్షి (కొమ్షుకికి ( జప్పినవిధముగా( జెప్పి యమ్మహర్షివాక్కులను పునశ్చ 

రణ మొనర్చిరి. అనంగా, (గోష్టకి యడిగిన పేశ్నలుకూడ జైమిని పశ్నలవంటివే యని 

స్పష్టమగుచున్నది. మజియు సీ పళ్న్ళావరంవర పంచల క్షణవిశిష్టములై న పురా ణార్భముల 

నుపలక్షించి యడిగిన వనియు, వురాణశోతల (పశ్నలన్నియు నిర్చే సజాతీయములై 

యుండు ననియు భావింప వీలగుచున్నది. జైమిని యడిగిన [పళ్నల్యకమముననే నమా 

ఏ పరాణమున( బొందువటుప(బడియుండలేదు. కాని తద6ంశములలో. 

స్వుచ్చాను క్రమమున. జెప్పిన మార్కండేయోక్తులు యధథాతథముగా( జెప్ప. 

వెవళ్నలలో మొదటియైదును బురాణపంచల క్షణములనుగూర్చిన వని వాచ్య 
ముగా దెలియచున్నది. మిగిలినవానిలో 6, 7, 12 వళ్నలకు నర్గవర్గ్షనావనరమునను, 

6, 9 |వశళ్నలకు సాాయంభువమనూత్స తికథనానంతరమును న నమాధానము లీప్పరాణ 

మున జెప్పంబడినవి, భువనకోశము _ లేక _ భూ గోళవర్ణనము - వురాణద్వ్యితీయలక్షణ 

మగు (పతినర్హ మునం దంతర్భాగముగా( బరిగణించుటయు( గొన్నియెడల? గలదు, 

కావున బై్యవశ్నలన్నియు. పంచలక్షణములవరిథీలో నొదిగియున్న వనుటలో నెట్టి 

విపతిప తియును లేదు, 

జెమిని యడిగిన పశ్నల కన్నింటికిని( గోష్టుకికి మార్కండె యుండు చెప్పేన 

రాణార్థములందు సమ్మగములై న సమాధానములు లభించినవా యని పరిశీలించిన చో - 

దేవర్షి ఒహర్షి వంభముల నభివగ్గించెడి వంశలక్షణ మీపురాణమునందు( గానరాదు. 10, 

11వ ,పళ్నలకును నిందు నమాధానము లిచ్చుట జరుగలేదు." ఈస్వల్పాంశముల లోవము( 

గవ్చిపుచ్చంగలుగునట్టు నాఒన్యతొలభ్యములగు విశేషములతో మిగిలిన వురాణాంగముల 

నతివిప్తలముగా నిం దభివర్జించుట జదిగినది. మన్వంతరా దిక థలను, దుసన్సహాదుల 

వృతాంతములను, నూర్యవంశజులై న రాజులయొక్క్క_చర్మితములయం దపూర్వువివరము 

లను దెల్పుటలో నిపురాణమునకు. బత్యెక స్థానము కలదు. ఈయంశము ముందు వివ 

రింప(బడును. మొ తమునకు( బురాణపంచల క్షణల క్షీత మైన _దధానవస్తువు గలిగిన 

యీప్పరాణ మతి పాచీనపురాణములలో నొకటి యని కీ ర్రింప(బడుచున్న ది. 

జడోపాఖ్యానము : 

చతుర్వర్గ వ్యుత్పత్తి వబోధ[వధానమైన జడోపాథ్యాన మీవృురాణమునందు నిజం 
థివపంబదుట మజియుకవవిశేషము. జైెమినిముని మహాభారతా థ్యానమునందవలి నంశయార 

రా p 
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ములకు నమాధానములను బొండి భూతవర్గనంభూతి స్టితి పళయాదులనుగూర్చి అలిసి 

కొనుట కావకులను కొన్న పశ షె లడిగను, అవీ: 

1. హార కస కంయుక రండ తతర రాలు లెట్టివి 7 

ఏ. జంతువు తల్రయుద రము ( రో నంగజాధ న రొందుచు నెట్టుం డును ? 

వ తల్లి భుజించు సరుతరభోప్య నిచయ మెల్ల జీర్గంబు గా నె ట్యాపాణి (గాం/గండు? 

4, పాణి పుట్టి యెటు వృద్ధి బొందును ? 

రి. చచ్చునెడ నిజజ్ఞానము నెట్టు దొఅ(గును ? 

6. చచ్చి యెచ్చటనుండి యహీనపుణ్యపావములు గుడుదును ? 

ఈ|పశ్నలు పధానముగా మానవునిజననమరణములకు సంబంధించినవి. వీనిని 

వివరించుచు. బతులు భార్గ వా ఖ్యు( డగు విపుండు జడుండని పస్ద్ధ( గాంచిన స్వయ 

పుత్తునివలన విన్న విశిష్ణ్టవిజ్ఞానాశములను దం వితాపు వుత్త న 

'నాయుపాథ్యానమున ' 'నుత్యాంతివిధమును, జశుభా దభకర్మభోగ వివరణమును, 

జంతూత్సత్తిపకారమును, రహా దినరక వర్గ నమస, మవాపాతకు లనుభవించు వివిధ 

నరక జాధా వి శేషములును, జంతువులకు జన్మాంతరపాపములకు( దగుజన్మముల వివరణము 

లును, 'కర్మమార్షోపదెశమును, వర్దా శ్రమధర్మనిరూవణమును, శాద్ధవిధేవిధానవివరణ 

మును, సదాచార |పకొఠమును, అష్షాంగయోగవిధానమును, యోగిధర్మములునుు మరణ 
ea 

నూచకములగ స్వప్నా ద్యరిష్టములును , ద్రహ్మపావుహియబోధనమును, లెన్సగా 

నిరూపెంవంబడిన వి. సందర్భాను సారముగా సయువాఖ్యానమున నంతర్గాథ లువదెశాత్మక 

ములు? నిబంధింపంబడియున్నవి. అట్టి టివానిలో పనక యమకింఠరనంవా దమును, 

బత్మివతకథ యు, దతా| తేయమహాత్మ్యమును, కువలయాళ్యచరితమును, అలర్క్హచర్మిత 

మును, ముఖ్యములై నవి, ఇ బ్రయబాఖ్యానమున శాసచారవిషయములును, వసోదంచిత 

క థార్థములును, తిలతండులన్యాయమున ని సౌంపారుచున్నవి. జెమిని యడిగిన పశళ్నలు 

ag 

కొన్ని జీవిత విశేషములకు మాత మే పరిమి తమెయున్నను_ అడుగకున్నను ఆకొన్న 

జు 

వ్యుత్స త్రి నిచ్చెడి అనేకాంశముల కుత్తరము లేయంగలయుపా ఖ్యానమును వినివించి, 

తవ 

శిశువున కన్నియు( బెట్టి లాలించుమాత వల జ్రానవక్షులు_అడినిన వళ్నలకే కాక చతుర్వర్గ 

పురా ఇవిజ్ఞాన్నపాభవమును బక టించిరి. పిండ త్చ తి మొదలు (బహ్మసా యుజ్యము 

వఅరు వ్యాపించియున్న ఈక థార్థములు పురుషార్థ సాధకుల క వశ్యోపాస్యములై యున్నవి 

మార్క్మండేయమపహా పురా ఇమున సావర్టికమ న్వంత రక థాకథనావసరమునందు దుర్గా 

స వశతి కూర్చుంబడియుం ండుట మజియొక విశేషము. న పతియందు మహామాయా 

ల శీయగు.శకియ న కావచ6; సవిన క స్వరూవిణే యగు క్రియొక గాది! శ్రస్వరూపన్వభఖి చరితము లు నవిన్నరముగా నభివర్ణి 

తములై యున్నవి. తామసమూ ర్తియెన మోగని!దాదేవి (బహ్మ।పార్థనమున మధు కెటభుల 

నావేశించి, విష్ణువుచె వారిని నంహరింపంచేయుటయు, హరిహరాదుల తేజఃపుంజమున 



వ్ మహాపురాణములు ౨ మార్కండేయము 

జండిక యుద్భవించి మహిషాసురుని సంహరించుటయు, దేవతలు హిమవంతమున కరిగి 

దేవిని. (ఐస్తుతింప గౌరీవచనంబున( దచ్చరీరమునుండి కౌనికి యనుదేవి యావిర్భవించి 

ధ్యూమలోచన రక్ర్షదీజ చండ ముండానురులను వధించుటయు, నామెయే సప మాతృకా 

స్యరూవిణియె రాక్షన నెన్యమును జెండాడుటయు, నావెన శుంభనివంభుల వథంచుటయు, 

నిందలి |పధానకథావృత్రము. దైవానుర వవృత్తులమధ్య జరిగిన భీకరపోరాట మిందు 

రౌదరన పధానముగా వర్ణింవ(బడినది, చండీభక్తులచేతను, శా క్రేయులచేతను నప్తళతి 

యతివవి తమతగంథముగా( బరిగ ణింవ(ంబడుచున్న ది. బంగాళారాష్ట్ర మున దీని కథిక 

ప్రచారగౌరవము లున్నవి. అచ్చట దేవివూజాదినములందును, శుభాపభనమయము 

లందును, [(బత్యేకము గా. జె తాళశ్ణయుజమానములందును గృహాంగణదేవీమం దిరముల 

యందు ఫూజూపారాయణముల నొనర్చుట నేటికిని, జూచుచున్నాము, సంస్కృత పురాణ 

[పతులలోఃగొన్నింట స ప్రశతికి. బూర్యురంగముగా మం[తాదులు, అంగన్యానకరన్యా 

సాదులు, స్తుతులు, ధ్యానక వచాదులు, పారాయణ్యకమనూచికలును దచింవంబడి 

యుండుట దాని పారాయణ గంథాధికారమును జాటిచెప్పుచున్న ది. ఈన ప్రశతియందలి 

మహిషానురమర్దనాదిగాథలే దేవీభాగవతమున విసృతములై విరాజిల్లుచున్నవి. కావున 

న పశతి యీవురాణమునకు _భగవదిత మహాభారత మునకు(బోలె- ఒక దివ్యాలంకారము. 

భగవద్గిత కువలె దీనికిని. బఠతనపాథఠనపారాయణాదులేకాక వ్యాఖ్యానములును, తాత్తిక 

సమన్యయములును వెలసినవి. మెధ స్వృను ముని సురధసమాధులకు. జప్పిన యీ 

వృతాంతము మహామాయావభావవర్లన వధానమె విస్ఫృతి( జెంచీ యూపురాణమున 

మన్వంతరకథాక థన పవాహవేగమునకు( గొంత యవరోధమెై నిలుచుచున్నది. విమర్శ 

కులు న ప్రశతి యీవురాణమున( (బిక్ష వ మని థా వించుచున్నారు. ఆయంశము ముందు 

వివరింపంబడును. 

మార్కండేయ మహాపురాణము వెలసిన కాలము : 

మార్శ_ండేయమహావురాణరచన మెప్పు డెట్టు జరిగినదో తెలి పెడె (పత్యక్షనిదర్శ 

నము లచ్చటను గానరావు. సంన్క్భత సాహిత్యమునందలి యనేక కాన్యములకువలెనే 

వురాణములకు(గూడ రచనాకాల నిర్ణయము చేయుట యొక నమన్యయే. అందును బురాణ 

రచనము కావ్యరచనముకంచి భిన్నమైనది. కావ్యము సామాన్యముగా నొకకవిచె 

రచింపంబడును. పురాణ మట్టు కాదు, మొట్టమొదట యొకక విచె నొకపురాణము రచింప 

బడినను, కాల కోమమున ననేకు లనేకాంశములను యథేచ్చగా దానియందు, జేర్చు 

చుండుట జరుగుచుండును. చివర కాపురాణము బహుక రృృకాంశములతో బృహత్సంహితా 

రూపమును దాల్బును. కావ్యమునం దుండవలసిన వస్త్వేక్యాదులు, రనభావాదులు 

పురాణములం ద్యపధానము లగుటచే మత ధర్మ నీతిశాసా9 ది విషయదాహుళ్యము వాని 

యందు జేరుచుండును. వీని నన్నింటిని సామూపాకముగా. బరిశీలించినచో నొకటి 
" 

యెటికి లాగుచుండ మజియిుకటి కాటికి లాగుచుండును. కావున బురాణాంకమలలో 



మార్క్లం చేయమహాపురాణము ల్ఏ 

నేవి పాలీనము లైనవి? యేవీ నవీనము లైనమి? యనునిర్ణయము ముందు చేయ 

వలెను. దానికి దేశముయొక్క_ మతరాజకీయసాంఘిక భౌగోళిక వైజ్ఞానిక శా స్త్రవాజ్మయ . 

చరిత లెంతయో తోడుపడంగలవు. కాని పాచీనభారతీయశా స్తేంతిహాసా దులు ఇప్పటి 

చార్మితక దృష్టితో నిర్మింప(బడియుండ మిచే( బురాణకాలనిర్ణయసమన్య క్రిష్ణతర మగు 

చున్నది. ఇట్టి పరిస్థితులలో నుపలభ్యమానములగుచున్న చార్మితకాంశములను (గోడీక 

రించుకొనుటవలనను, ఇతర గంథములందు( జెప్పంబడియున్న యంశములను నమన్వ 

యించుకొనుటవలనను, పురాణములందు( గూర్చుంబడియున్న _ లేక _ చేర్పంబడియున్న . 

విపిధాంశములను బహిరంతర్నిదర్శనముల నాధారముగా. గొని చార్మితక దృష్టితో ( 

బరిశీలించుటవలనను పురాణకాల నిర్ణయము చేయవలసియున్నది. మార్మండేయమవా 

పురాణము వెలసినకాలము నీదృష్టితో( నిర్ణయింపవలెను, 

మార్మ_ండెయవురాణమును సులభముగా నై డదుభాగముల [కింద విభజింపవచ్చును .9 

1. పురాణారంభమునుండి మహాభారత నంశయార్గములను గూర్చి జైమినిముని 

యడిగిన (ప్రశ్నలకు. బక్తులు (పళ్యు తరము లిచ్చినంత వణకు గల వస్తువు 

[వథమభాగము. అన(గా 1వ అధ్యా. నుండి 9వ అధ్యా.వజకు.*0 

2, _ పితాపు త్రనంవాదరూవమైన జడోపాక్యానకథనము _ ద్వితీయభాగము. 

అన(గా10వఅధ్యా.నుండి 41వఅధ్యా.వఅకు. 

ప్ర సర్గా దివర్ణనము మొదలు సావర్ణిక మన్వంతరమువజకు( గల క థార్థములు 

తృతీయభాగము, అనగా 42వ అధ్యా. మొదలు 77వ అధ్యా.వణకు. 

4. సవళతికథనము చతుర్గభాగము, అనగా 76 అధ్యా.మొదలు 90వ అధ్యా. 

వజరు, 

5. రౌచ్యమన్వంతరకథనమునుండి వురాణఫల[కుతివజఅకు( గలక థార్భములు 

పంచమభాగము. అనగా 8౪] అధ్యా,మొదలు 184వ అధ్యా.వజకు, 

ఈయైదుభాగములలో సప్తశతి కొకవత్యేకపతివతి కలదు. శాక్తేయల మత 

టను గానంబడుచున్న వి. నేపాళ రాయల్ లై బరీలో (క. ళ. 995వ 

(వాయంబడిన యొకన ప్రశతి గంథపుత్రిక కలదని మహామహోపాధ్యాయ హర్యపసాద 

[(గంధథముగా నది (వసిద్ది వహించియుండుటచె దానికి ననేక ,వతులు భారతదేశ మంత 

న 

కాన్ర్రీగారు సిద్ధముచేసిన యాగంథాలయవుశకేటలాగువలన( దెలియుచున్నది. దీనినిబట్టి 
యూహించినచో దుర్గా పూజకు దిసీద్ధిగల బెంగాలు పాంతమున వెలపియుండుట కవకాసో 

మున్న సప్తశతి నెపాల్నుపాంతమున కెగబాకి యుండుట కొక శతాద్దికాలము పట్టియుండ 

వచ్చును, కావున నీమార్మండేయపురా ణాంతర్గతన ప్రశ తిభాగము సుమారు 9వ శతాబ్ది 

నాటికే వెలసియుండియు=డవచ్చు నని పరిశోధకులు భావించుచున్నారు. 

a Pal ల్ త్ న య a ur 7 చి జ. 

ర. కఈవిభాగము డా. .|M. బెనర్జి యా తనమార్మండెయపురాణపీఠికలో నూచిండెను, 

10. ఈఅ ధ్యాయనంఖ్యలు వేం.| వె. పతి నగనునరించి యీయ:బడిన వ. 



ల్ల్తీ మహావురాణములు _. మార్కండేయము 

న పశతియందు( గానంబడు “నర్యమంగళమాంగ శే...” .అనుళ్లోకము జోఢ 

పూరుమండలమునం గను(గొన(బడిన దధిమతిమాతకాననమునందుం బేర్కొనంబడి 

యున్నదనియు, నాశాననము వేయించినకొలము E శ 7వ శతాద్దికంకే ముందే యగు' 

ననియు కాబేవండితుండు పేర్కొని. 'మార్కండేయముకూడ కక - "7వ శతాబ్రికి( 

బూర్యమే రచింపంబడియుండ వచ్చు నని భావించెను.!? 

మహాపురాణములు వెలసినకాలనిర్దయమును గూర్చి పర్యాలోచించిన విమర్శకులు అ 

అవియన్నియు క్రీ.శ. 5,8 శతాబ్ధులనాటికే వెలసియున్నట్టు చెప్పుచున్నారు. కావున 
మార్శ_ండేయవురాణముకూడ నప్పటికి వెలసియుండవలెను. అట్టనుటకు( బురాణాంతర్గ 

తములెన నిదర్శనములు కొన్ని కాన(బడుచున్నవి, అందు మొదటిది |పధానవురాణ 

భాగమునందలి వస్తులక్షణము. పాచీనపంచల క్షణనూ|త మీపరాణమునందలి 8, క్భాగ. 

ముల కచ్చుగ్రుదినట్టు సరిపడుచున్నది. నర్గ్షపతినర్గా దిలక్షణలశ్నిత మైన పురాణములు 
యాజ్ఞవల్క్యన్మృతికాలమునాటి కే వెలసియున్నట్టు వెనుక టియధ్యాయమున( దెలుపంబడి 

యున్నది. కావున సీపురాణమునందు (పధానభాగ మన(దగు 5,5 విభాగములవస్తువు 

(పాచీన మన(దగియున్న ది. అది క. శ లెవ శతాబ్దికి వూర్యమే వెలసీయుండవచ్చు నని 

భావింవ వీలగుచున్నది. వురాణ్యగంథన్వభావమును బట్టి చూచినను ఈభాగ మొకపురాణ 

కర్త యొకేవిధమైన క థనపద్ధతి నాశయించి యామూలాగము క్రమానుగుణముగా( 

(బవచించినట్లు గ ర్రింపవచ్చును. ఇందు దాదాపుర 0అధ్యాయములు సర్గ(పతినర్గా దివివ 

రణమున కుపయోగింప౧బడియున్నవి. ఆవి దాని పాచీనతను, వత్యేకతను జాటుచున్నవి. 

మార్కండేయవురాణవధానభాగము నితరపురాణములతో ౧ బోల్సి చూచినచో నం 

దెట్టివక్షి ప పములు చేరినట్లు కానరాదు. చేరినను గుర్తించుటకు వీలులేనంత న్యల్పముగా( 

జేరియండవచ్చును. మార్క_ండేయు(డు (కోన్దుకి మునికిం జెప్పినభాగమును తూచ తప్పక 

వత్తులు చెపుటయును, దానియందు పక్షులు స్వయముగా, గల్బించి చెప్పినయంశము 

లెక్క_డను లేక పోవుటయు( బై యభ్మిపాయమును బలపజచుచున్న వి, ఈభాగమున 

నీపరాణము' పాచీనమయ్యు( గాల్వపవాహమున నెట్టివరిణామములు చెందక తనయా 

థార్థ్యమును, మౌలికత్యమును బడిరక్షించుకొనిన దనుటలో విపతిప త్రి లేదు, 

ఈవురాణమునందు శెవవై ష్లవాది _వత్యేక మతశా థా సిద్ధాంతము లెవ్వియు( 

|బవంచింవ(బడక వీ పోవుట వలన "దినియత్యంతపాబీనత్యము వెలడియగుచున్నది. F. E 

వర్షిట కీవురాణమున( గీ ర్రింపంబడిన దేతలను బట్టియు దీని పాచీనత్యము నిర్ణయించి 

నాండు. 12 మార్కుం డేయమున, గీ ర్రింవ(బడినదేవతలలో మొదట నెన్న(దగినవారు 

ఇందపద్మాననులు, ఆతరువాత. బేర్కొనందగినవారు హరిహరులు, ఆపైన నూర్యాగ్నులు 

చివర కెన్న(దగినవారు ధర్మాదులు. వీరిలో నిందుని పశ స్తీ పథమపంచమభాగము 

లందును, |బహ్మవశ నై తృతీయవంచమభాగములందును గాన(బడును, హరిహరుల 

11. History of Dharma Sastra Vol. V. Part 1. Page 901. ఆధన్ఫూచిక, 

12. Markandeya Purana, (Tr3). Introduction. Pages xy ఈ xvi. 



మార్కం డేయమహావురాణము ల్ర్ 

[వభావ' మెడనెడ( బురాణమంతటం జెప్పంబడినది. దేవీస ప్రశతిని గణింపక విడిచినచో 

నీపురాణమున నత్యధిక ముగా, గీ రింపంబడినవా(డు నూర్యుండు. ఇతనిచర్మితము 77-78 

ఆధ్యాయములలో మొదట నంగహముగను, ఆవైన 102.110 అధ్యాయములలో విశద 

ముగను రెండుసార్లు విశేషముగా వర్ణింపబడినది. సూర్యునిత్ పాటు 99_100 అధ్యాయ 

ములం దగ్నియు( గీ రింపంబడియున్నాండు. వేదములందు( గీ ర్రింపంబడియున్న ఇంద 

(బహ్మనూర్యాగ్ను లను [కాచీనదేవతల కీపురాణ మధికపాధాన్య మిచ్చియుండుటవలనను, 

“ఉత్చన్నమాతన్య పురా [(బబహ్మణో౬వ్య కజన్మనః 

పురాణ మెత ద్యేదా శ్చ ముఖే భ్యోను వినిర్గ తాః || 

పురాణసంహేతా శ్చకుః బహు లాః పరమర్షయః 1 

ఆని వేదములతో. గలనీయే |బహ్మముఖమునుండి యీపురాణ ముద్భవించిన దని చెవ్పం 

బడియుండుటవలనను మార్శ_ండే యవురాణము యొక యత్యంత। పాచీనత్వము సుస్టావిత 

మగుచున్న దని పర్గిటరు భావించియున్నా(డు. 

ఈపురాణము [పాచీనమైన దని నిరూవించుట కంతస్వాక్ష్యముగా F. ౬. వర్షిటరు 

మజికొన్ని భౌగోశికచారితకాంశములను జు*వియున్నాండు. కపురాణమునందలి భువన 

కోళశవర్దనమున ర్4, 55వ ఆధ్యాయములలో. బూర్యమధ్యయుగములలోని భారత వర్షము 

నందలి దేశములయొక్కయు, జాతులయొక,_.యు, వంశములయొక్కయు సమ్మగస్వరూ 

పము నందించెడిదృష్టితో వాని పే క్ళొకచోట గుదిగుచ్చి చెప్పంబడినవి. సామూహిక 

ముగా జెప్పంబడిన ఆయంశము 'లన్పష్టముగా నుండుటచే వాని నాధారములుగా( గొని 

యిదమిద్ధ మని యెట్టిచారితకాంశములను నిర్ణయించుటకు వీలుగాకున్నది. అయినను 

సిందు భారతవర్షమునం దు తరభాగమున నివసించినజాతుల పేళ్ళను జెప్పుచు( జీనులుగా+ 

బేర్కొనంబడిన హూణులయొక్క[పస క్తి ననునరించి యీపురాణము క్రీ.శ. కివశతాద్ది 

యు తరభాగమునగాని 4వశతాబ్ది పథ మభాగమునగాని రచింపబడి యుండ వచ్చు నని 

పర్షిటరు భావించెను,!3 

మార్కండేయము అదే యధ్యాయమున' దూర్చుభాగమున నున్న దేశములను 

దేర్కానుచు నందు (పాగ్ద్యోతిషజనవద మొకటియున్న యని పేర్కొనెను. పాగ్ద్యోతిష 

మతి పాచీనరాజ్యము. అది యిప్పటి బంగాళ రాష్ట్ర ముయొక్క. పూర్వో తరభాగములందు 

వ్యావించియుండెను, ఆది కాలక మమున డీణించుచు( దూర్పుబంగాశ మున; గలసిపోయి 

నది. దానిస్థానమున కామరూపరాజ్యము తలయె తినది. మహాభారతరామాయణములందు 

కామరూపరాజ్యము పేర్కొానంబడియుండలేదు. మార్క్లం డేయముననే రాజ్యవర్థన మహా 

రాజచరితమున (106 అధ్యా.) కామరూపపర్వత మొకటి పేర్కానంబడియున్న ది. కాని, 

దానికిని (బాగ్ట్యోతిషమునకు నెట్టినంబంధ మున్నట్టు కానరాదు. కావున జాస్ట్యాతిషరాజ్య 

18. Markandeya Purana. lntroduction, Pages XxIv—Xx. 
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పతనాత్పూర్యమే యీపురాణము రచింవ(బడిన దని ధువపడుచున్నది. ఇది యీవురాణ 

మతి[పాచీన మనుటకు మటియొక నిదర్శన మని వర్షిటరు పేర్కొనియుండెను, 

మొదటిభాగము (పధానపురాణభాగము వెలసీనతరువాత దాని కుపష్రకమణికగా 

ననునధింపంబడిన దని భావింవ వలనువడుచున్నది. ఇప్పు డుపలభ్యమాన మగుచున్న 

భారతమంతయు కీ.శ, వివళతాబ్దినా(టి కే కూర్చ(బడియుండవచ్చు నని విమర్శకులు 

భావించుచున్నారు. మహాభారత నంశయనిబారక మగు నీధాగ మాతరువాత కొంతకాలము 

నకు రచింవ(బడి యుండవచ్చునని తలంపవచ్చును. డాక్టరు బెనర్జియా మార్కండేయ 

పురాణపోక్ష వాసుదేవతత త్త్వమునందు నారదపాంచరా త సిద్ధాంత వభావము కల దని 

గు ర్తించెను. ఆసిద్ధాంతమును శంకరాచార్యులు (బహ్మనూ తభాష్యమున విపులముగా 

దర్శించి నమాధాన మిచ్చి యుండెను. కావున నీయంశము శంకరులకాలము (కి.శ,రివ 

శతాబ్దము)కంపె( బూర్యము వెల సియుండవచ్చు నని తలంచెను. ఈ సిద్ధాంత చ్భాయలు 

౨,5 భాగములలో. గానరామిచే నవి యీభాగముకంచె. (బాచీనము అనియు నూహించెను, 

దీనినిబట్టి యీభాగము క్రీ.శ. కివశతాబ్దికిని రివళతాబ్దికిని మధ్యకాలమున రచింవంబడి 
యుంగవచ్చు నని నిశ్చయింపవచ్చును. 

దీని కువబల క ముగా హరిశ్చం[ దోపాఖ్యానరచనమును (గహింవవచ్చును. బుగ్వేద 

మున హరిశ్చందునికథ కలదు. మార్కండెయమున గూడ ఆమహారాజుచర్మితము కలదు. 

కాని దానికిని దీనికిని నెట్టిసంబంధము లేదు. ,కీ.శ.7వశతాద్ది యు త్తరార్థమున రచింప 

బడిన దని చెప్పంబడెడి దేవీభాగవతమును, క్రీ.శ.9వళతాబ్దికి. బూర్యమే వెల సియుండ 
వచ్చు నని తలంప(బడుచున్న భాగవతప్పరాణమును బుగ్యాదకథను, మార్కండేయ 

పురాణకథను జోడించి హరిశ్చ్ళందచరితమును నిర్మించియున్నవి. కావున నీభాగము 

కనీసము (క్ర.ళ.7వళతాబ్రికిబూర్వమే యీవురాణమున వెలసె నని భావించుటకు వీలగు 

చున్నది. ఇది యిట్టుండ రెండవభాగముయొక రచనాకాలనిర్ణయ మీపురాణభాగకాల 

నిర్ణయమునకు. గొంత దోహదకారి యగుచున్నది. 

(పొఫెనర్ R. C. హజా యీభాగము వెలసినకాలమును నిశితవరిశోధనాంతరము 

నిర్ణయించియుండిరి. అయన Studies 10 the Puranic Records on Hindu Rites 

and Customs అను (గంథమున నీవురాణమునుగుజించి (వాయుచు( బేర్తొనినయంళ 
ముల నిచ్చట పొందువజచుట జరుగుచున్నది. ఈపురాణమునందలి జడోపాఖ్యానము 
మహాభారత శాంతి వర్వమునందు, గల _ మేధావి యను బాహ్మణకుమారు(డు తండితో, 

జెనిన నంవాదరూవ మగు కథాభాగమునకు విస్తృతరూవ మని పేర్పానవచ్చును. ఈ 
రెండును నంవాదరూవము లై యుండుటయు, నమాంతరవిషయములు గలిగియుండు 

టయు, నీభావమున కెంతయో బలము చేకూర్చుచున్నవి. మార్మండేయపురాణము నందు 

౨1 వ ఆధ్యాయమున( బేరానబడియన్న నదాచార్యపకారము మహాభారతానుకాననిక 
పర్వమునందలి 104 వ అధ్యాయమ్మున, జెప్పబడియున్న _ భుంశముల నచ్చముగా( 



మార్మండేయమహావురాణము ర్ర్7 

బోలియున్న ది. మహాభారత మీభాగమున( బెక్కుళ్లోక పంక్తులను మనుధర్మశాస్త్రము 

నుండి (గహించినది. మార్కండేయవురాణ మాగంథమువలె( గాక కొన్ని పంక్తులను 

కొద్దిగా మార్చి కొంత వత్యేక త సంతరించుకొనినది. అయినను మహాభారతానునరణ. 

మీభాగమున స్పష్టముగా 6 గనవచ్చుచున్నది. వీనినిబట్టి జడోపాభ్యానము పై మహాభారత 

[వభావ మధికముగా॥ గల దనియు, నది యేత దితిహానరచనానంతరమె వెలనె ననియు. 

గావున నీభాగము క్రీశ. వ్వ శతాబ్ది పాంత మున గల్చెంపంబడి యి-దు( జేర్చుంబడి 

యుండు ననియు హ(జా భావించియుండెను. 

మార్క_ండేయమున ఏ౦ అధ్యా, రివ శోకమునుండి వర్ణింవ(బడిన భాగమున 

గృ త్రికానక్ష,తముతో నారంభించియున్న అష్టవింశతి నక్ష్మతములందు (కొద్ద విధుల నాచ 

రించువిధము [కమముగా. జప్పంబడియున్నది. నక్షతములను. గృత్తిక నుండి లెక్కించు 

పద్ధతి [లీ శ వివ శతాబ్బ్దమున వెలనీయుండవచ్చు ననియు, అశ్వినితొ లెక్కించుపద్ధతి 

యాజవ శతాబ్ది మధ్యమున నున్న వరాహమిహిరుని కాలమునాటికి( (బసిద్ది లోనికి వచ్చె 

ననియు హజా వెర్దానుచు, నీభాగ మైదవశతాబ్యుత్తరభాగమున సీపరాణమున: జేర్మ, 

బడి యుండవచ్చు నని భావించెను, ఇందలి వర్జాశమధర్మములును, నిత్యనై మిత్తికశాద్ద 

విధాన కథనములును (25వ అధ్యా. నుండి కి0వ అధ్యా. 7 శో. వజకు) |కీ.శ.లవ శతాబ్ది 

[పారంభకాలమునాటిక వెలసియుండ వచ్చు నని తలంచెను. ఇ బ్రీజడోపాఖ్యానమునందలి 

వివిధాంశములు వివిధకాలములలో నీపురాణమున( జేర్పుంబడె నని హీఫెనర్ హ।జా 

యభిపాయపడెను. 15 

ఈపవురాణమునందలి [పథమద్వితీయభాగ ములలో బథమభాగమే ముందుగా 

వెలసియుండుటకు వీలన్న ది. ఆతరువాత దాని కనుబంధముగా జడోపాభ్యానము 

కూర్నుంబడియుండవచ్చును. ఇట్లు భావించుటకు( జక్క_ని హేతు వొండు కలదు. వెరెండు 

భాగములకును మహాభారతకథతో సంబంధ ముండియున్నది, మొదటిభాగమున భారతార్థ 

నమన్యయము కలదు. లెండవభాగమున భథారతార్థనం్యగహణము కలదు. మొదటిది మహి 

థారతమున లేని కొన్నికిత్తకల్పనలు చేసినది. రెండవది భారతమునందలి యొక 

యుపాఖ్యానమును బెంచి చెప్పినది. కావున నీరెండింటిలో సారవంతమైనది మొదటిది. 

దానియం దొక(గంథము నారంభించుటలో నుండు సహజక థాశిల్పము కలదు. రండవది 

తదనుబంధ తుల్యమెనది మాతమే, అందును? బూర్వార్ధ మపరార్థముక ౦ టె బా9చీన 

మైనది. ఇ ప్రేర్పడిన యీథాగమంతయు మార్కండేయపురాణ పధానభాగమున కెట్టతుక, 

14. హజా9[౧౦థము నందలి 10వ వటలోని ఆఅధస్ఫూచిక :. 

Cf. Mahabharata XII. 104. Verses 16,20b-21,23,37,41,489a,51b-52a, 
59a etc., with Markadeya Purana 34 Verses 17,61b,-63a,21,48b,50b. 

52b-53b,24b etc. | 

15. వివరములకు హ(జ్రాగారి_ ఏ. in Pur. Rec on Hind. Rit. & Cust. Chapter 11, 

Pages 9-12. 



ర్ి మహాపురాణములు _ మార్మ9డేయము, 

బడిన . దనునంశము ' పర్యాలోచింపందగినది. నిర్మాణదృవ్షితోం బరిశీలించిన 'నీరెండు 

భాగములందును గొంతసామ్యము' 'కానవచ్చుచున్నది, మణియు నవి (వత్యక్షముగనో 

పరోక్షముగనో మహాభారతమునకు ముడివడియున్నవి. కావున నీరెండుభాగములు- కలిసి 

మొదట యొక్పపత్యేకనంకలనముగా వెలసియుండవచ్చును. ఆతరువాత వానికి. బురాణ 

గోరవము కల్పింపంబడుటకు మార్కందేయమున, జాందుపజబువంబడియుండవచ్చును+* 

వెనుక జర్చింపంబడిన కాలనిర్ణయముల నిచ్చట నమన్యయించుకొనిన చో మొదటి 

భాగమును, రండవభాగ మందలి పూర్వార్థమును (క్రీళంలి, 4 ళతాబ్టులనడిమకాలమున. 

జేర్చ (బడియండ వచ్చు ననియు, జై మినిముని వశ్నలవరిధికంజె మించియున్న భాగము 

ద్వ శతాబ్యుత్త రార్థమున“ జేర్చుంబడియుండవచ్చు ననియు భావించ వలనుపడుచున్నది. 

ఈపురాణమునం దన్నిటికందె నాలస్యముగా. జేరినథాగము దేవీనప శతి. ఇది 

కీ.శ. 7వ శతాబ్దినాటికే రచింపంబడి యుండవలె నని కొన్నిసాక్ష్యము లిది అ౩ చూప 

బడినవి. పర్గిట రీయంశమును బరిశోధించి యీభాగము | క్రిశ రవ శతాబ్బమున వెలసే 

యుండవచ్చు నని నూచించెను. నంస్కృతమహాభారతమున దుర్గాదేవి. కాశి యనియు, 

మహాకాకి యనియు, భ|దకాళి యనియు, చండ యనియు, చండి యనియు, విలువంబడి 

యున్నది. వేళ్ళు వేరై నను భారతమున దేవి యేకన్వరూవిణిగా. జెవ్ప(బడినది. సప్తశతి 
యందు చాముండ, చండిక యనునామములతో( దిలువంబడియున్నది. చాముండ భయం 

కరస్వ్యరూవిణి. ఆమెపూజావిధానమున నరబలి _వసిద్ధమై యున్నది. అట్టిపూజావిధానము 

భవభూతిమహాకవి విరచిత మాలతిమాధవనాటకమున నభివర్షితమై యున్నది. కావున 

నీసప శతి భవభూతినాటకముకంటె. బూర్వము వెలసిన దనియు, దుర్గాదేవియొక్క 

చాముండానామమును, చండికాన్యరూవమును మొట్టమొదట సనప్తళతియందెి పేర్కొన. 

బడిన వనియు నందువలన సప శతి సుమారు 5వ శతాబ్ధమునందు వెల సియుండ వచ్చు 

ననియు వర్లిటరు భావించియుండెను. 16. 

వె పర్యాలోచనమువలన. దేలిన సారాంశ మిది:- మార్క్మండేయపురాణమూల 

స్వరూవ మగు కిల్ భాగములు క్రీ.శ. లివ శతాబ్రినాటికే రచింపబడి యుండె ననియు; 

నావెన 1,8 భాగములు (క్రమముగా నైదవళతాబ్ధము ముగియునా,టి కాపురాణమున. 

జేర్పుంబడియుండు ననియు, నపశతి (కీ. తరువాత నుమా జైదాయు శతాబ్బములమధ్య 

రచింపబడి పురాణమున! బొందుపజుప(బడియుండ వచ్చు ననియు నిర్ణయింవ వీలగు 

చున. ది. ' 

మార్కండేయ మహాపురాణ వై శిష్ట్యము : 

అష్టాదళ మహాపురాణముల లో మార్కండేయపురాణమున కొక వత్యేకత కలదు. 

దానిని గూర్చి పొవెనరు విల్సను విష్ణపురాణానువాద పీఠికలో బర్కొనినవా శక్యములు 

16. Markandeya Purana-Introduction, Pages Xii;xX, 
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న్మరింవ(దగియున్న వి. 17 మార్క-ండేయవురాణము. మీగిలినపురాణము లన్నింటికం ది 

విలక్షణమైన యొక స్యభావముతో' నొప్పారుచున్న ది. అది యెట్టి [వల్యేక మత కాఖా సంప 

దాయములను బోధించువయోజనముతో నిర్మింహుబడలేదు. అందు మతచర్చలుకాని, 

వివాదములు గాని, పరమతఖండనాదులు గాని లేవు. ఆం దేవత్యేక దైవమును గూర్చిన 

విన్తరస్తో తకీర్తనాదులు కానరావు. నూర్యాదిదవాతాన్తు లెడనెడ నున్నను అవి నంఖ్యలో 

నతిన్వల్పములై నం్యగహములును, సార్థకములు నయి యున్నవి. దీనియందు నీతినూ[త 

ములును, ఆచారాదివిధివిధానములును, ధర్మ్మ్పబోధములును బరిమిత్వపమాణమున, 
గలవు. 

ఈ పురాణమునకుం గథాకథనము (వధానలక్షణము. ఎడతెగని కథానవంతి 

యా పురాణ షేతమున. [బవహించి దానిని రసార్ద9 మొనర్చుచున్నది. అందలిక థలు 

(పాొచీనము లయ్యును నవ్యవాతావరణబంధురము లై కల్పనామహనీయములై మతసంవ 

దాయ! వబోధె దృష్టులు గాక, శిల్ప్చర మణియములై. భాసేల్చుచున్నవి. ఆక థాకల్పనల వెనుక 

నెట్టి నిర్దిష్ట ప వయోజనా పేక్ష యున్నట్లు తెలియవచ్చుట లేదు. కావునం గళానిష్ట మైన 

ఫొ రాశక భావ నాశ క్రియే యీపురాణకథానిర్మాణము మున కాధారమైనది. కథలలో. జాల 

వానికి మూలము లిదమిత్త మని తెలియకపోవుటచే నవి నూతనకల్పన అనియే భావింప 

వలసియున్నది. కథానిర్మాణమునందును, కథాకథనమునందును, కల్పనమునందును, 

శెలియందును, పాతపోషణాదులయందును స్య్వతం_త్రమును విలక్షణమునై న పురాణకర్త 

యొక్క వ్యక్తిత్వము కొట్టవచ్చినట్టు కనంబడుచున్నది. ఇట్టి థాకల్పమున నొకభాగ 
వతము తప్ప మార్క_ండేయమును మించంగల పురాణము మణియొకటి లేదు. 

పురాణవాజ్మయ పదిశీలకు లందయటును (పాఫెనరు విల్బనుగారి వెఅభ్నివాయము 

నేక గీవముగా నంగికరింవ+గలరు. మార్క_ండెయపు రాణమునందు కొన్ని పురాణములలో 

వి స్తరముగా6 గానంబడు _వతతీర్ధమాహాత్మ గములును, వె దృ్వనంగీతశిల్పగ ణితవ్యాకరణ 

17. ‘The (Markandeya) Purana has a character different fron that of all 

the others; It has nothing of a sectarial spirit, httle of a religious 

tone, rarely inserting prayers and invocations to any deity; and such 

as are inserted are brief and moderate, It deals little in precepts, 

ceremonial or moral. its leading feature is narrative; and it presents 

an uninterrupted sucession of legends, most of which when ancient 

are embellished with new circumstances and when new part take so . 

for of the spirit of the old, that they are disinterested creations of the 
imagination, having no perticular motive, being designed to 

recommend no special doctrine or observance. Whether they are 

derived from any other source or whether they are original inventions, 

it is not possible to ascertain. They are most probably, for the 

greater part at least, original and the whole has becn narrated in the. 

conipilar's own manner; a manner superior to that of Puranas in 

general, with the exception of the Bhagavata.” 

~YVisbnupurana-Preface, Page 34-35 
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ఛందో౭లంకా రాదిశా స్త్ర విషయవివరణములును నుచ్చునకైనను (బపంచింపంబడకుండుట 

దాని (ప్రత్యేకతను ' దెలియంబఅచుచున్నది. అట్లని కా స్త్ర విషయము లిం దనలు లేవని 

కాదు. జడో పాభ్యానాదులందు శాస్తాచారవిధులుకొన్ని చెప్పబడినవి; దేవీన ప్రశతియందు 

స్రో[తాదులు కలవు. కాని యవియన్నియు( _బధానపురాణన్వభావమునకు, సహజములుగా 
అవాలి ఈ ఇ 

నుండమిచే? బక్షీ పము లని విమర్శకులు భావించుచున్నా రని వెనుక నిరూవింపంబడి 

యున్న ది. ఉక వేశ నీయంశముల నన్నింటిని యథాత థములుగా |గహాంచినను మార్క్లం 

డేయపురాణమున శ్రాస్రాందివిషయములు పరిమితముగా జెప్పంబడిన వని భావింప వలను 

పడుచున్నది. ఇందు, జెప్పంబడిన వర్ణా_ శమధర్మములును, _కాద్దవిధి, నరక వివరములును, 

కర్మవపరిపాక, సదావారయోగవిషయములును గథానుబంధములై యుండుటయు గమ 

నింపందగిన విశేషము. మార్క్మండెయమున వెలసిన క థార్ధములు చాలవణకు పురాణ 

వంచలక్షణముల నహజవి!స్తరణమున కంగభూతములై యున్నవి; మిగిలినవి యితిహాన 

క థార్థములక న్వయరూపములుగ ను, పురాణ_ప్రసిద్దవ్యక్తుల మహిమాభివర్షనాత్మక ములు 

గను వెలసినవి. ఇందు శా స్తాంర్ధ విషయము లంగభూతములే కాని (వధానప్రతిపాద్యాంశ 

ములు కావు. కొన్ని పురాణములు శాస్తార్భ విషయబోధల కే పుట్టినవి కలవు. కొన్ని శాస్త్ర 

మునం గథలు [వవ ర్తింపజేసినవి కలవు. కొన్నిక థాకథనమున శాస్త్రమును బోధించినవి 

కలవు. మార్భ_ండెయ మందులో మూ('డవవిధమునకుం జెందినది. పురాణములలో? 

కొన్ని (పత్యేక మతాభినివేశము గలిగి యున్నవి. అట్టివానియందు: _బతిపాదింపంబడు 

హరిహరశక్యాదిభ గవత త్త్యములలో నొక దానివిభూతి నర్యక థాంశములలోను వివిధరూప 

ములుగా వర్ణింవఃబడు చుండును. మార్కండేయ మట్టవురాణము కాదు. అందు మానప్పండు 

స్వీయధర్శ కర్మఫలరూవముగా, బొందు నై హికాముష్మిక సుఖాదుల నభివర్ణించుక థార్థ 

ములు విశేషముగా గలవు. మానవ పకృతులలొని విశిష్టవిచిత భేదములు (పతిబింబించు 

వ్యక్తుల చరితలు వెక్కులు కలవు, మాననజీవితము వై విధిపభావమును నిరూవించు 

నట్టియ, ధర్మసాధకులకు దైవయత్నము సమకూరు నను తాత్సర్యము బోధించునట్టియు, 
కర్మాచరణము జ్ఞానెకల క్నిత మనియు, జ్ఞానసిద్ధి మోక్షహెతు వనియ. దెల్బెడికల్పనలు 

చెక్కు కలవు. కావున నీపురాణగాథలు మానవజీవిత ముయొక్క_ గాంధీర్యాన్నత్యము 

లను బఠిలరు, దర్శించి పురుషార్థ వ్యుత్చ త్తిని మి్మిత్రసమ్మితముగా నువదేశించుట 

కేర్పడిన వని _గహింపవలెను. ఇట్టిగాథలకలిమిచే నీమార్ముండెయ మొకరనవత్తర 

పురాణక భానంపాత వలె” బఠరితలయొక,_ యాదరాభిమానములను జూజంగొనుచున్నది. 

మార్మండేయపురాణమునందలి వంచలక్షణల క్నిత మెనవస్తువును మూండువిధములుగా 

వింగడింవవచ్చును. 11. నర్గవతినర్గవంళములు వర్ణింవ(బడిన వస్తువు. 2. మన్వంతర 
గాథలు. లి. వంశానుచరితము. వీనిలో మన్వంతరగాథలు పారంవర్యముగా( (బనిద్ధము 

లె నవి. వంశాను చరితములు ఐతిహాసిక పాధాన్యము గలవి. ఇంక మిగిలిన సర్గ్మ్యపతినర్ష 

వంశములు _పాచీనదార్శనిక నిద్ధాంతమూలము లైనవి. కావున ఫీమూడింటియందును 

వస్తుతః కొంత వృత్యాన ముండు నవకాశమ్లు కలదు, 
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సర్గవతినర్ల వంశములు అష్టాదశ పురాణసామాన్యల క్షణము గా వానియందు కాన 

వచ్చుచున్నను, వానినరా (ఐనములందును నేక వాక్యోత కనువటుట లేదు. ఇటి వెవిధంము 
రు టై ా అ 

నకు విమర్శకు లనేకకారణముల నూహించుచున్నారు. నర్గాదుల “గూర్చి వేదములందును 

న్న ది. బుగ్వ్యేదమునందలి పురుషనూ క్ర మందుల కొక యుదాహరణము 

న నహంనశీరు. డైన పురుషుడు విశ్వమూ ర్తిగా, విశ్వుకారణుండుగా 

భావింపబడినా౭డు. బుగ్వేదముననే 'పజాపతియు, హిరణ్యగర్భుడు నగు |బహ్మ 

యొక యుత్చ త్రివిధము చెప్పబడినది. (పజాపతి సర్గము నిర్వహించెడి గాథలు 

అధర్యవెదమునను, ఉపనిషత్తుల లోను గానబడుచున్న వి. ఆవైన (వాహ్మణములం 

దీసర్గాదులనుగూర్చిన క ంనలు కన(బడుచున్న వి. అందు శతపథ (_బాహ్మణపోక్ష 

మైనది ముఖ్యము. ఆదిభు క మైన జలమునుండి (బహ్మాండము జనించుటయు, నందుండి 

(పజాపతి యదయించుటయు, నత. డుచ్చరించిన ' “భూర్భువ వస్సువః” అనుశబ్దముల 

నుండి క్రమముగా భూమివాయ్యాకాశము లుదయించుటయు _ నావై నాతండు శబ్దములచే 

దవతలను స్ఫజి చుటయు, ననునవి యా! బాహ్మణవర్ణనాంశములలొ. _బధానమైనవి. 
—_ 

0 Fal 

తరువాత వెలసిన యారణ్యకాద్యుపని షతులలో నీనర్గవిధానము బహువిధములుగా 

వదింప6బచ్రె యున్నది. ఉవనిషతులలో వెలనిన ష షద్దర్శన సిదాంతసూ, తములే యీవరనా ణు వక? ది ధి. = ణ 
మునకు హతువు లె నవి, కాల!కమమున చాంఖ్యదర్భననిద్ధాంచము వ నాధారవడి 

wa నతాదికఢథనము _పథ్యాతి నొందినది. స్మృత్యాది ధర్మా స్తు గ్రంథము 

కథనము బహుళముగా వర్ణిత మై యన్నది కాని 

గ్రాకాల పోయి యుండుటచే నాయాకాలములందు 

వెలసిన నాయావురాణములం దాయానర్గవిధానముల నభివర్ణించియుండిరి. చారితక 

హ్మ, (బహ్మాండ. వాయు, 
గరుడ, వద్మ, వరాహవురాణములు ప్రధానముగా (బ్రాహ్మణో క్ర మగు చ్రిహ్మాండొత్న శి 

కథనమును జెహుచు, స ప్తర్థులను వేరా) గానుచుండుటచే వానియందు వ ర్లితమై యున్న 

సరము _పాచీనతమమై యు యుండవచు నని భావించిరి. మార ర్కండేయకూర్భా దిప్పరాణముల 

లోని నర్గక థనములు దావ్మాజో కన ర్లవిధముల పరిణామదశను దెలువుచున్న వనియు, 

మాత్సా్యాదులు తత్పరిణత న్థితినిం దెలు లువుచున్న వనియు6 దలంచిరి.19 _(బాహ్మణములకును, 

సాంఖ్యదర్శనములకును మధ్యెమార్గమున నడచిన మార్మండేయమునందలి నర్గాదికథ 

నమును విష్ట్వాదిషురాణాంళములలో c బొల్చిచూచినచో నా నాతివివులముగను. నాతినం గహ 

ముగను జేయంబడిన చని తెలిసికొనవచ్చును. 

అహా దళమహావురాణములలో మన్వంతరక థనమున మార్కుండెయమున కొర్ర 

యున్నతస్థానము కలదు. మన్వంతరగాథలతో నీవురాణ మిచ్చినన్ని వివరములుగాని, 
ఇ గా వ | కాదో గ క్ లన యొనర్చిన కల్పనలుగాని, చెవ్పీన కథా థ నవద్దతి కొని, తత భలను భావించి 

18. Studies in the Epics and Puranas-Page 60-61. 
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పుణ్యముగాని యేయితరపురాణములందును గానరాదు. మార్కుందేయము 

ఆఅ కని న్నిప్పురాణములును మన్వంతరములను సూత పాయముగ. జెప్పి 

విడిచినవి; చతుర్దశమను క్రమమును, మన్వంతరములందు వెలసీయుండు నిం; _దాద్యథధి 

కారవురుషవివరణమును, నా నామనిర్దాక 'మాతముగా గుదిగుచ్చి చెప్పినవి. భవిష్యత్ బహ్య 

వైవరవామనలింగపవురాణము లీయంళము నత్యంతనూక్ష్మముగా న్పృశించి యూర 

కున్నవి. _బహ్మవద్మవాయునారదవరాహకూ రా ర్మ మత్స్య్యపురా ణము లొకొ) కుయధ్యాయ 

మునకు మించని నం|గహకథన మొనర్చినవి. దిహ్మోండాగ్ని పురాణములు కొంత 

విపులముగా నుగ్గడింప యత్నించినవి. గరుడ విసుభాగ వత పురాణము లీయంశ మును 

మూ(డునా కాలు గ ధ్యాయములందు వివరించినవి. అప్రైినను 18 4ఆధ్యాయములలో 47 

అధ్యాయములు మన్వంతరగాథాక థ నమునకు వినియోగించిన మార్భ_ండేయప్పురాణ 
ముతో, బోల్చిచూచినచో నవి యన్నియు నంగహాతినం;గహము లని తోవక మానవు. 

సామాన్యము గా. జతుర్దశ “'మనుచరితములలో ' స్వాయం భువమ న్వంతరము నందు 

తన్మనుస, ఎతతి విస్తరముగా వర్ణింప (బడు చుండును, స్వాయంభువమను పుత్రులు వయ 

_వతోతానపాదులు; పుత్రికలు (పనూత్యాసూ తులు. అక్కున్యలను (గమముగా వతు 

డును రుచియును బండ్రాడిరి. పురాణములన్నియు సామా న్యముగా సీనలుగుది సంతతు 

అను జెవ్పుచుండును. కొన్నిపురాణములు కొందతి చరితములను ఏ న్లరించినవి. 

స్యాయంభువమనునంతతివలె మిగిలీనమనువులనంతతులు పురాణములందు వ నరముగా 

వర్షింపబడియుండలేదు. మార్కండేయపురాణము స్వాయంభువమనూత్ప తిని, అతని 
సంతతి క్రమమును బట్టికా రూపమున జెప్పేయు, నధర్శునిసంతాన మైన దుస్పహుని 

యొక్కుయు6 దత్సంతతియొక్కయు చర్మితమును గొంతవిపులముగా జెప్పెను. ధర్మ 

విరహితు లైన మానవులజీవితములలో నేర్పడు దురాచారనముదాయమునకు రూపకల్పన 

మొనరించి _ప్రవంచిన కథావిశషము దున్సృహనంతానోపాఖ్యానము.  _ ఈయుపాఖ్యానము 

మార్క్యండేయపురా ణముయొక్క్ల _పత్వేకతను జాటుచున్న దీ. 

స్వారోచిషమనా ఇదిగా నున్న మనంఎతరగాథలు మార్కండేయవు రాజై కకల్పిత 

ములు. ఈవురాణము ననునరించియే గరుడపురాణము రౌచ్యమనూత కతి గాథను మూడ 

ధ్యాయముల లో (88_ -90) వివరించి చెప్పినది. విష్ణువురాణము సావర్హిమనూతృత్తి ని 

వర్ణించి చెప్పినది. సూర్యభగవానుని వుత్తుంండైన సావర్ణిక థ మార్కండేయము విష్ణు 
పురాణముకంటె నభినివేశముతో నిర్మించినది, భాగవత పురాణము మ న్వంతరములందు 

విషు మహీమాభివక్లితములై న కథలను నిబంధించుట యొక విశేషము. చతుర్ధమను వగు 

తామనుని కాలము నందు హరి గజరాజును గాహశాధనుండి మోక్షణ మొనర్చి రత్నించె. 
నని చెప్పు గజేయదమోక్షణకథయు, ఆజవమను వగు చాక్షుషునికాలమున హరి కూరత్తి 
రూపము దాల్చి మందరగిరిని వహించి నని చెప్పెడి కీ రసాగరమథనకథయు బా ణా గవత 

మున జ జేప్ప(బడియన్నవి. కానీ, మార్మ్శ_ండేయవపురాణమువలె భాగవతము మనూత్చ త్రి 
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గాథలను వివరించియుండలేదు. దానివలన మన్వంతరక థలన్నియు మార్శండేయపురాణ 

కల్పితము లనియు, వానిలో గొన్ని గారుడాదివురాణములచే |గహింపంబడిన వనియ 

భాగవతము మనూత్పత్తి గాథలను వర్ణించువద్ధతి మాని, మనువులకాలమున విష్ణుమహి 
మను జాటుకథధలను జెప్పె నవియు, స్పష్టమగుచున్నది. ఇందు మార్మండెయపురాణ 

సం్యనదాయము [పాచీనపురాణనంవదాయము. భాగవతనంపదాయము దానికంటె నర్వా 

నీనము మొదటిదానియందు మత్మవజోధదృష్టి కానరాకపోవుటయు, రెండవడానియంచుు 

గానవచ్చుచుండుటయు దానికి నిదర్శనము. 

మహాపురాణములు సామాన్యము గా వంశాను చరితములలో నూర్యచందవంశములను 

వర్గించియున్న వి. భవిషా కదులందు కలియుగరాజచరి'తములుకూడC జెప్పంబడియున్నవి, 

కాని మార్కండెయపురాణమున సూర వంశ చరిత మా తమే యభివర్ణతమై యున్నది. 

అందును _బస్ద్దులగు వృష, రాధా, వత్సంధ ఖన్నిత, కరంధ, మావెక్షిత; 

మరుత, నరిష్యంతచ్నకవర్తులకథలు విస్తరించి చెప్పబడినవి. ఈవృతాంతములో 

సపురాణము | వవంచించిన వీ షయవివరములుగాని,' విశేషములుగాని మిగిలినపురాణములం 

వంతగా బొడకట్టుట లేదు. కావున నేతత్క_థాక థనగౌరవముకూడ మార్కండేయ 
మునకే దకుు ,_చున్న ది. ఈవిధముగాం బంచలకణములకు.€ బరిమిత మైన వస్తువులం 

దితరపురాణములచె స్పృశింప(బడని యనేకకథావృతాంతముల నీమార్మండేయము 
వ అల 

తో వరించి నూతన కథావిసారమె పురాణవాజబ్బ్యయమున నొక యున్నత 
వు కి డా 
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మార్యండేయము త్రిగుణ పధానమైన పురాణము. 

త్రిమూర్తుల (గీ ర్రించుట నుబట్టి పురాణములు (క్రమముగా సా త్తికరాజనతామనిక 

ములగు నని పద్మపురాణము వర్షికరించినది. అందు మార్యండయపురాణము సరన్వతీ 

చతుర్ముఖకృళానులను గే ర్రించును గావున రాజస మనియు నది స్యర్గ్ష(వద మనియు, 

బేర్కొనినది. స్కాందపురాణము మార్మండెయమును శివస్తుత్మివధాన మని బేర్కొనినది. 

హర్యవసాదశా శ్ర మార్క్మండయము దుర్దామాహాత్మ్య ప్రతిపాదన మని గణించెను. ఇ టీ 

పురాణమునుగూర్చి తల కొక్కావిధముగా. ద దలపోసిరి. వారి పరిగణనమునం దేక వాక్యత 

కానరామిచే నీయంశమును బునఃవరిశీలనము గావింపవలసియున్నది. 

మహాపురాణములు మార్క్మండెయమును సా త్వికవురాణముగాం బరిగణింవలే దని 

వెవాక్యములవలన స్పష్టమగుచున్నది. విష్ణు మహిమను గొనియాడు పురాణములే 

సా"త్త్సికము లని. పద్మపురాణమతము. శివుని( గీ ర్రించుపురాణములే యుత్తమము లని 

సాందవురాణమతము, పద్మపురాణము ననునరించి శై వములై నవురాణములు తామ 

సీకములు. శివుడు తమోగుణ్యపధాను, డని పరిగణింపంబడును గావున సా్కాందపరి 

గణనము ననుసరించి మార్కుండేయము తామనపురాణ మగును; పాద్యము దీనిని రాజ 

3 

నముగా గబించెను. అటగుచో మార గ్రాందేయమున వ. 
| గా | 
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మ్మాతమే కీ ర్రింపంబడుచుండి రని భావింపవలనుపడుచున్నది. కాని యీపురాణమున 

సూర్యునారాయణులును, దేవియు౯ గీ ర్రింప,బడుచున్నారు. ఆయంశమును బై పురాణము 

గుర్తించలేదు. కావున పద్మ స్కా ందములపరిగణనము నమగము కాకపో పోవుచున్న ది. 

మార్కండేయ పురాణ వధా నభాగము న, గీ ర్రింవయబుడు దేవతలలో (బహృ్మసనూరా, 

గ్నులు ముఖ్యులు. పూర్వుభాగమున హరిహరులు ముఖ్యులు నప్రశతియందు దేవి 

_పధాన్నదైవము. అట్టగుటచే నీపురాణమున భాగవతాదులవలె నేయొక్క దైవముయొక్క్ల 

(పాధాన్య ముగ్గ డింప (బడలేదు. కాగా నిందు! గే రింపంబడు దెవములు గుణ తయమునకు. 

జెందినవారు. కావున నీపరాణమును రాజస మనికాని, తామన మనికాని, యనుటకంటె 

గుణ్యతయ్యపాధా న్యము గల విశష్టమహావురాణ మని వరిగణిందుట నమంజనము కాగల 

దని తోచుచున్నది 

మార్మండేయము మహాభారత్యవశంనతో నారంభించుచుండుటయు, నందును 

(దిదపలలో నారాయణు(డు శేమ్టండ్రైనట్టు మహాభారతము నర్వశాస్త్రములందు (ష్ట్ర మని 

యభివర్ణించుటయు, నారాయణవ్యూహచ తుష్టయమునుగూర్చిన ప్రశ్నను జైమిని మొట్ట 

ముదటనే యతడుగుటయు, విష్ట్యంశనంభూతు€ డై డన బలరాముని వృతాంతమును గూర్చి 

వ పళ్నించుటయు, కాశికా షేతమున, గాటికాపరియె బహుదుఃఖము లనుభవించి తుదకు, 

బుత్తునిచితి వై బడుటకు సిద్ధమైన హరిశ్చందనృవతి కాశీవతి యైన వి శ్వేశ్వరునిగాక 

పీత్రాంబరుని! గీ రించి నట్టు వర్తించుటయు, అననూయానతినుతులలో విష్ట్వంశ సంభూతు. 

డెన దత్తా తేయుని మహిమాభివర్షన మత్యంత వివులముగా నొనర్పుటయు, న వశతివూర్ణః 

భాగమున విష్ణు పు మధుకై టభులసంప కొట్ర మొనర్చిన గాథ చెప్పం బడి యుండుట యు-_ విష్ణు 

_పాముఖ్యమును దెలుప్ప పురాణార్థములకు నిదర్శనములు. 

అతిపుత్తు(డైన చం | ఏడ _బహ్మాంశసంభూతు. డై డె జన్మించినక థ వర్ణింప 

బడుటవలనను, సర్గవతిన ర్గవర్ణ రనమున _బహ్మోత్ప శ్రి తియు, తత్కృతసృష్టియు నభివరి 

తమై యుండుటవలనను, చాకుషునకు మన్వధికారము వరరూవముగా+ బసాదించిన 

వివరము తెలుపుటవల నను, _బహ్మయను_గహమున దితికి మహిషానురు(డు జన్మించు 

టయు, _బహ్మ రుచికి వరము లిచ్చుటయు, _బహ్మ సూర్యుని. _కార్ధించుటయు, _బహ్మ 

కృతనురానురనరశతిర్యగా దినృష్టి వకారము _ మొదలైన క థార్థములు చెప్పంబడియుండుట 

వలనను మబహ్మ్మ ప్రాముఖ్యము తే'టతెల్ల మగుచున్న ది, 

అననూయాగర్భమున రుదాంశమున దుర్వాను(డు జన్మించుటయు, నశ్వ్యతరు(డు 

శివుని మెప్పించి మదాలనను పు త్తి క గా, బడయుటయు, రుదసర్గా ఖివర్ణ న మొనర్చు. 

బడుటయు, హరిహరాదుల తేజఃపుంజములవలన దేవి యావిర్భవించిన ఘట్టమును 

వర్ణించి యుండుటయు, రు దు6ండు సుద్యుమ్నుని, బొల తి యగునట్టు శవించుగాథయు 

నిపురాణమున శివమహత్యమును? జాటుచున్నవి. 

మార్కందెయమున వైవస్వత సావర్ణి మ న్వంతరక థావర్ణనావనరము నను, సూర్య 

వంశారంభ సంద ర్భృమునను సూర్యమహిమ విశషముగా. గీ రింపంబడియున్న ది. నం గహ 
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ములును నారవంతములును నెన నూ ర్యస్తుతులు ఈపురాణమునం. గలవు. అతడు 

(తిగుణాత్మకు, డనియు, లో యనియు, సాతాద్భవ్యాక రూవు( డనియు 

వాలే 

బె నాదిత్యు డిందు. గీ రి ంపంబడినా( సూర్తునితరువాత( 

న ర్య నృతాంతమునందును, హరిశ్చం్యద విభు 

నినఘట్టమునను, య. 

రవీర 

నంబడును. ఇక కువలయా? Ws తమున ద స్వతదెవియు, మాది 

గ్పోందో వ్యూ దలు 2 

వెష్టవిశ క్రిని, శివళ క్తిని వర్ణించుచున్న ది. 
వెవివరములను బరికీలించినచో మార్క్మండయపవురాణము వస్తుతః ఎట్టి _వత్యెక 

_తిమూర్తులను, వై దిక దైవములను నమదృష్టితో. దైవము నధికరించి చెప్పుట లేదనియు, |తిమూరులను, వె ది: అను 

చె ననియు నెేర్పడుచున్న ది, కావున దీనిని _తిగుణప్రధానమైన మహావురాణ 

మనుటలో వివతివ త్రి లేదు. 

మార్క్మండెయము వివిధనామరూపథారు లైన దెవములను గీ దించినను, తత్త్వతః 

వారినంవణను బర్మబహ్మముగనే భావించినది. “ఏకం నత్ వి|పా బహుధా వద నస్తిియను 

మహదాళయము నీ మహాపురాణము చాటుచున్నది. అదియే వదహృదయము : మదాలనో 

పాఖ్యానమున నమ్మాతృశ్రీ ముఖమున( ''బురుషుల సార్ధకనా 

కాదని” చెప్పుచు, ““కల్పనెయం మహారాజకృతా సా వా 

EA గ్ర ర లా న్ రో Sy cy స్స క్రో 
వహాోరికే॥ త్వ గ్రాతానాం తథా 

నామ్నాం (శుణు భూప నిరర్థతాం | వద ని పురుషాః _పాజ్ఞా వ్యావినం పురుషం నతః॥ 

అని (పబొాధించు నీపరాణము నామరూపరహిత మైన పర్మబహ్మ మొక గ్రాటియే యను 

వ క్ట నమును ధ్యనించుచున్న ది. మారన యన 

మనుట నిస్సంశయము : 

మార్కండేయ పురాణ (పామాణికత్యము ; 

a] 

మార్క_ండెయపురాణో క్రములై న కొన్ని ధర్మశాస్త్ర విషయములు మనున్మ బతి 

నుండియు, మహాభారతమునుండియు, (గహింపంబడియున్న వి. అంతియకా క [పామాణిక 

ములైన వెక్కుస్మృతిళాస్త్రవిషయముల సీపురాణము తనకు. దానుగా, జెప్పుచున్నది. 

ఈయంశమునుగూర్చి పరిశోధనలు నలివిన (పొవెనరు R. C. హ జా మార్కండేయ 

పురాణములనుండి కొంవజు థధర్మళాస్త్రక ర్తలును, వ్యాఖ్యాతలును (బమాణబుద్ధితో: 

ననెకాంశములను [గహించి తమగంఫములం దుదాహరించియుండి రని నిరూపించి 

ఏ 
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ఖో 

యి 

ర్క్మండేయము : న ( 
లి 

కావ? క థార్థమూలమె 

మునందు నవురాణ ను ల రగాథగా వా 

ఆ 

తాం 

~ 
= క్ 
(అ) మారం 

డింవంగలిగి 

లు ఏమి తనంఘర్ల 
జ 
బె 
వు 

శ్ 

(అ) 

టె 

యుగ న్ 

జూరగొనుచున్నది. 

న్ 
0) 

శ 0 

ఖు 

థ్ కథావనువు 
WE రాడు ముల కుంగో గ్ కావ 

— 

: Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs: 
chap. II P. 13; and Appendix No. 1. Pages 266-269. 

ఇ ల 

oe) 
a 

వత 19. 



ద్వితీయ నరము 
౧ 

ప్రథమాంధ్రమహాపురాణము 



ప్రథమాంధ్రవముహాపురాణము 

తెలుగున ననువదింపంబడిన గీర్వాణమహాపురాణముల లో మార్భ్శ_ండేయము 

మొదటిది. మారనమహాకవి యీపురాణము నాంీకరించి కాకత్మివతాపర్నుదదేవుని 

కటకపాలు(డైన నాగయ్యగన్న సేనానికి. గృతి నొనంగాను. 

కృతిక ర్త : కృతిభ ర్త: కతి వెలసిన కాలము : 

ఈ పథమాంధమహాపురాణక ర్ర కవిబహ్మతిక్కననో మయా జి శిష్యుండు; తిక్క్టానా 

మాత్యపుత్తుండు. వినయగుణవిరాజితు.డై న మారన తననుగూర్చి యింతకంచె మణి 

యే వివరములను దన గంథమునందు( బేరొ_నలేదు; కాని కృతిభ ర్రవంకావళి నఖిన 

వేశముతో వర్ణించెను. నాగయ్యగన్న సెనాని రెండవ్యపతావరుదదేవుని సేనానులలో. 

(నీది నొందినవా(డు, ఇతని తాతతండులు కాకతీయ వభువుల నచంచలభ క్రివిశ్వాన 

ములతో? గొలిచియుండిరి. ఇతనితం|డి యగు నాగ సేనాని కాకతిరుదమదెవి యను 

హమునకు( బాతు(డై పాకనాటిసీమ కదివతి యయ నని చార్మితకులు చెప్పు 

చున్నారు.* ఇతనితల్లి గణపతిదేవచ్యకవర్తి యనుంగుతలవరి యగు మేచయనాయకుని 

పుత్రిక - మల్హమాంబ. ఇతనికి మెరుసమధిరుతె న తమ్ము లిరువురు గలరు. అందు? 

బెద్దవా( డగు నెల్లయసేనాని యరిభయంకరు(డు. రెండవవాం డగు మెచయనాయకు(డు 

సేనానియ, మహాధికారియు నై (పతాపర్నుదునిచె నాఫ్రనిగాం. జరిగ జింపంబడెను. గన్న 

"సేనాని యోరుగల్చువురపాలకు(డు(గా సుస్థీరమైన కీ ర్రిని గడంచుటయేకాక వెరు. 

విజయములను సాధించి విభునిచే రాజ్యనిహ్నాములను, నాయకత్వమును 

బడ సెను. ఇ బ్రవీరనాయక మణులు వంశపారంవర్యముగా. బభుభ కో 

చతుర్ధవంళమున శెనలేనికి ర్తిని దెచ్చి పెట్టిరి. 

గన్న సేనాని మహావీరుడు, నీతికుశలు(డె కాక గొప్పసండితు(డు; సరసుడు. 

హరిహరులను నమబుద్ధితో సేవించిన మహాభక్తుండు. అత నికి. బురాణసొహిత్య మన; 

బు క్రైడ్యుప్రతి, వివిధపురాణ్యపవీణు లైన పౌరాజణీకులవలన6 బురాణముల నెన్నింటినో 

యాత(డు చవులూర వినుచుండెను. కాని మార్కందేయమహావురాణమువలె నాతని 

చి త్రమునకు మజియెప్పరాణమును హతుకొనలేదు. 
చ 

ఓ కాకతీయ నంచిక = పుట 60. 
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శ్రా, “పాండిత్యం బమురం బురాణముల ము నౌ. బి 

విండు సంతలు న నూతనక థా విస్తార మె యోగ 

జో జే 

__మారన మార్క. అవ. 14. 

వూ 
అని యాసేనాని ముచ్చటపడిచెప్పినాండు, కుతూహలవరుం2 పునఃపునః శవణానంద 

ము ఎంచుకొనినా (డు, అందలి నూతనకథారసామృతమును దనివితీరం 

| పరమవి జ్ఞానము నుపానసించి పునీతు(డై నాండు | అంతటితో నాతం డాగ 

లేదు. తనవలెనే తెలు లు(గు| వజ అందును ద దత్పురాణస్వారనస్యము నాస్వాదింపవలతె నని 

సంత బున నువ్విక్లారి రినాండు. ఆం[ధమున దాని ననువదింపంగల వచోవిభవమును 

మారనమహాక వియందు దర్శించినా(డు. వినయముతో నాకవి కిట్లు విన్న వించుకొనినా(డు; 

డా కా. “తర్శింవంగ నళ కక మై మైన వితలో 

పర్కస్పూర్తి రె న మాంధకారము లడంవంజాలి లొకంబున 

న్మార్కండేయప్పరాణరత్న ముమరు న్మాంగళ 

ఊఉ. కాన్తన. దత్పురాణము (పకాశితసారక థామృతం బొగిం 

బు అలర న్వచియింవు తెనుంగున న్వచః 

న ర్ అశ మం కు సడ కాదు క్రి విభవంబు పెంపు విలనీ స్ల్పంగ( గో లిచ్చ మెచ్చి సం 

ఏణథాన్యర : మారయనత్క_విశ్వరా ! 

_--మారన మార్క. ఆవ. 16_17. 

జగద్ధితార్థ మై మెన గన్నయే నున నానినంకల్నము మారనచే నాం ధమహాపురాణరచనకు 

t బరిశీఐంచినచో మారనమార్శ_ండేయపురాణరచనము డీ. శ 

౦: వళతాబ్రి తొ తొలియువను స్పులలో 7 నాగిన దని నిశృయింపవచ్చును. రండవ వతావ 

రుదుని పరివాలనకాలము కశ. 1296 నుండి 1928 వజకు వ్యావించియున్న ది. కాని, 

కీ శ. 1290 నుండియు కాకొ తివతావరు దదేవు(డు తదమదేవిపాలనమున యువ 

రాజుగా నుండి రాజశీయధురంధరు. డె వెక్కు_విజయములను సాధించి కీ ర్రిగడించె 

రణానంతద మాత(డు సింహెనన మధీష్టంచె ననియు. జారితకాధా 

రములవలన( దెలియవచ్చుచున్న ది. గన్నంసేనాని | పతావరు'దు(డు నింహాననమునకు 

వచ్చిన తరువాతనే యతనిని చేవించియు, మెప్పించియు రాజ్యుచిహ్నములను, నాయకత్వ 

మును బడ డ సినట్టు మారనరచనవలన.: దెలియవచ్చుచున్నది. [పతాపర్నుదుండు రాజ్యము 

నకు వచ్చిన తరువాత దాదా వైదాజబుసంవతృరములు కలము; పశాంతముగనైె యున్నట్టు 



తెలియుచున్నది. నెళ్టూర్నుపాంతమున క్రీ.శ 1296-98 మధ్య మనుమగండ భూపాలు( 

డను సామంతు(డు తిరుగుజాటు చేసినను ఆదిద 

వము నణచె నని తెలియుచున్నది. ఇంతకంచె నాకాలమునం జెప్పుకొనందగిన పెద్ద 
౧ 

యలజడులేవియ( గానరావు. కాని కి. శ. 1802వ నం॥ మొదలుకొని (పతాపర్ముద 
నె గే 

మ్ము యను కాకలిీియసేనాని యావిప 

భూపతి వరుసగా మహమ్మదీయలదండయా తల 

1505వ 5 మవం॥ద | పాంతమున ఢిల్రపాలతు, డైన అల్లా వా యుద్దిను భిల్ల ఫకూరుద్దిన్ జూనా, 

మలిక్, చజ్జాలనా యక తము కింద నపారనైన్యము నో రుగల్లు పెకి కి. బంపెను. చారులచే 

నీవా వార్త నేటీంగిన |పతావరుదు(డు సమర్థు లైన సేనానులసాయముతో యవన సెనలను 

గోదావరియు త్రరతీరముననే యెదిరించి విజయము సాధించెను, ఈయుగ్ధమున గన్నయ 

నాని లపను(గుందమ్ముండు మేచయ సేనాని (ప్రభువునకు; గుడి భుజమై నిలచెను, 

ఆతరువాత గండికోటదుర్గ పాంతములందు సామంతు లైన (తిపురాంతకాంబ దేవులు 

తిరుగుబాటు చేసిరి. వారినియహడ |వపతావరుదు(డు సేనానులసాయములో నణ6చెను, 

(శ, 1809లో ఢిల్లనులతాను మాలిక్ కాఫరునాయకత్వమున నొకవి పుల సేనావాహినిని 

దక్షిణావథమువె( బంవించెను. కప్పము కట్టుటమాని న్వతంతించిన దేవగిరి యాదవు 

లను మాలికకాఫరు శిక్షించెను. అంతటితో? దృ వీజెందక యత( డోరుగల్లుకోటను 

ముట్టడించెను. (వతాపరుదుని సేనలు శ '“తువుల వై విజృంభించి ఏ పోరినవి. కాని, యాంధు 

లకు బోరు భారమెనది. పకాపర్నుదు. డాన సమయమున (క. శ క 1810 నం॥ మార్చి 

నెల 16వ తేదీన) మార్రిక్ కాఫరున క శేషథధనరానుల నర్చించి, ఢిల్తి| వభువునకు( గప్పము 

కట్టున ట్రొడంబడి సా[మాజ్యమును రక్షించుకొనెను. ఈయదను క ని వెట్టి EX . 1911లో 

దక్షిణమున బాండుళలు కాంచీపురము సె దండె తి కాక తీయుల సా మంత (డగు వీరగండ 

గోపాలుని దరిమి యానగరము నాక్రమించుకొనిరి. (వతావరుదు(డు ఎజ్లదాచా 

నాయకు. డను సెనానిని 5 కాంచీప్పరము వె నంవి, పాండ్యుల నోడించెను. ఇటు (5. స్త 

19 1కివ సం[నాటికి దెళమున నలజడు లుడిగి దాదాపు వదిన 

శాంతి సౌఖ్యములు విలనీలెను. ,కే. శ. 1321లో మజల ముహు దీయల ద 

3 

నాన్ని జ ॥ లైను. | శై దాడి జరిగినది 
గయాజుద్ది నుళుగ్రక్ తనకుమారు. దగు ఉలూగ్ ఖాను (ఫకూరుద్దనుజూనా) నోరుగల్డు వె. 

(గ) మెలా 

బంపెను, ఆం|ధులకును యవనులకును ఘారయుద్దము జరిగాను. అందు మహమ్మదీయు 

లమ వరాజయము వాటిల్లెను. రీరుగలు పభువ తమకు. గలిగిన యీూవిజయమున కుబ్బి త 

యుద్ద వయత్నములందు కొంత విశాంతిని (బక టించెను. తురుష్కులు తలవని తలం 

పుగా Er . విఐపి లో నపారసేనావాహినితో నోరుగలుపె( బడిరి. అచిరకాలము 
(— 

అల్లో 

కిందనే పరాబికులెన మహమ్మదీయు అంతత్వరలో మటల రబో న్ముఖు లయ్యెవ ని 

యాంధులు భావించియుండలేదు. దానికిందోడు (ప్రతాపరు దసేనానులలోని వెలమ-రెడి 
G 

కులజులై న సేనా నులమధ్య నాంతరములైన స్పర్థలు సెరిగాను, జినమతస్థులుకూడ 

[వభువున కేగుచేయః దల పెట్టు చుండిరి. ఇటి వని యోకారణములు కలని యానంవత 
ల ద గ 

రమున: | బతాపర్నుదుని వతావభాను( డ స్తమించునట్టు చేసినవి, 



[పతాపరుదభూపతి వరిపాలనకాల మున జరిగిన వైనంఘటనలను బదిశీలించిన చో 

(| శ. 1819 వ నంవత్సరమునుండి 1820 వ సంవత్సరము వజకు నోరుగల్లు వేళాంత 

ముగా నుండె నని యూహీంవ వీలగుచున్న ది. మహోవిద్వాంను. డెన [పతావరుదు( 

వేకాలమునందు సాహిత్యమునకును, శ్రాస్త్రములకును, లలితకళలకును, జేయూ(త నిచ్చి 

కోషించెను. సంన్కృతాం్యభక వు లాతనియాస్థానమును దర్శించి సత్కారము అంది 

యుండిరి. (పభువువలెనే ఓరుగంటివా స్తవ్యు లగు సేనానులు కొందజు సమరాంగణము 

నందె కాక సాహిత త్యరంగమునందు. గూడ ననమానశద్దాభక్తులను గనుపజచి యుండిరి. 

వాడిలో సృుపసిద్దులు నాగయగన్న సేనానియ, [పతాపరు[దదేవుని యశ్యనెన్యాధ్యకు(డు 

సాహిణిమారడును. అందు నాగయగన్నసేనాని మారన మార్కండేయపురాణ మును 

గృతిగొచెను. సాహిణిమారండు హుళకి్కిభాన్కరుని రామాయణము నంకితముగా 

గహించెను. ఒకమహాపురాణమును, ఒకమహాకావ్యమును నాం[ధమున ననువదింప( 

బడుట కీ వశాంతవాతావరణ మెంతయు( దోడ్పుడియుండును, [(పతాపరుదుండు సింహా 

సనమునకు వచ్చిన మొదటియైదాణు సంవత్సరములుకూడ రాజ్యము [పభాంతముగనే 

యున్నది. కాని, మారన తనపురాణమున వర్షించినట్టు మేచయ'సేనాని మహాధికారియు, 

రాజున కాప్తుండును నగుటకుగాని, నాగయగన్న సేనాని “శార్యలీల రిపుకోటి రణావని 

గిటడంచి" రాజును గొలిచి రాజ్యుచిహ్న ములు వడయుటకు గాని కొంతవ్యవధానము, అన 

కాశము కావలయును గావున నామహాకవి పురాణరచనమునకు. బూనునాటికి (పథమ 

తురుష్క_దండయాతాధ్యాయము వూర్తియై యుండవలయును. కావున మార్కండేయ 

పురాణరచనము [క శ. 5 15వనంవత్చ్సర పొంతమున నారంభ మయి 120 వ నంవ 

తృరమునకు( బూర్యమె ముగిసి యుండు నని నిక్నయింపవచ్చును, దీనికి మటీయొక 

యంళముకూడ దోహద మొనర్పుచున్న ది. (పతావరుదదేవు( డీకాలమున పుణ్య క్షేత 

సందర్శనా భిలాష షతో (శ్రీ శెల|తిపురాంతక ములను, శ్రీరంగ జంబు కేశ్యరములను, కాంచిని, 

శివగంగపర్వతమును దర్శింప నేగె నని తెలియుచున్నది. 'కోయిలొలుగు” ఆను |దవిడ 
కావ్యమునం షకాలమున (అనగా 1314 _ 15 _పాంత మున) నొరిస్పాపాలకుం డగు 

కవిలే్యదగజవతి యాం ధదేశము వె దాడి చేసి, యారుగంటిని ముట్టడించినట్లు తెలియు 

చున్నది. కాని, రాజభ క్రియుక్తులును, కూరా|గేనరులు నైన సేనాను లాతని నోడించి 

తరుమగొట్టి రాజధానిని రక్షించి రనియు తెలియుచున్నది. ప్రభువు రాజధానియందు 

లేనప్పుడు నగరరత్షణభారము నమర్థు(డైన సేనాని వై నుంచ(బడును. అట్టి పురరత్న 

కుండు గన్న సేనాని కావున పైవిజయమునం దాత(డు (పముఖపాతను నిర్య్మహించి 

యుండవచ్చును. ఇచ్చట మజీయుక విషయము గమనింవ(? దగియున్న ది. ఓరుగల్లు 

సమతల[పదేశమున సిర్మింపంబడిన భూమిదుర్లము, శ తువు లాదుర్గ్ల ము నవలీల గా. జుట్టు 

ముట్టుట కవకాళ మున్నది, గరిజలదుర్లముం కున్న నహజరక్షణ దీనికి లేదు. కావున( 

బురరక్ష ణో ద్యోగము సా[మాజ్య పాణరక్షణము వంటిది. అఎదునను (బతాపర్ముదదేవ 

బి. కాకతీయ సంచిక. పుట 74, 



వథమాం,ధమహావృురా ణము 79 

భూపతి రాజ్యమునకు వచ్చినతరువాత శ_తువులను జయించుటకై వెక్కుసారు లోరు 

గల్లునుండి నైన్యములను గొానిదూరదూర్శ్యపాంత ములకు వెళ్లినట్టు తెలియుచున్నది. అట్టి 

పట్టులందును పురరక్షణభార మతి[పాధాన్యము వహించును. కావున బురరక్షకు. డైన 

గన్న సేనాని గొప్పబాధ్యత కలిగిన యుద్యోగమును రాజుమననున కెక్కు_నట్లు పరా|కమ 

సీతిచాతుర్యముల తో నిర్వ ర్రించె నని స్పష్టమగుచున్నది. అందువలననే యతడు 

వతావరుదునియంతః పురమును, పురమును, మండలమును రక్షించిన సేనానిగా, సీతి 

యుగంధరునిగా మారనచేంః గీ ర్రింపం బడియున్నాండు. 

“నురవుర సద్భుక కాక 'తినరపాల కటకపాలన స్థిర ర్యా :”. (T 286) 

“కాకతిత్తే తీ; శర పురపాలన [పక టశొర్య ౧వి శేషణ 1. (0. 258) 

= నృవరాజ్య[పాకా రాయిత భుజాపరాకమగణ్యా :”. (6. 1) 

ట్ర మ_త్పతాపరు[ద మహామండలనాథ మండలావనదమా !. (2, 1) 

అను; కంలోతనలు గన్న సేనాని బవహుముఖపరాక్రమమును జాటుచు నాత, డోరుగల్లున 

నుచ్చస్టితియం దున్నష్టు తెలువుచున్నవి. కావున మారన యాతనీ నటి ట్ర్సవ యమున 

దర్శించుటయు, మార్క_ండేయపురాణమును గ్భతి నొదంగుటయు, జరిగి ఇయం డు నని 

భావింవ వీలగుచున్న ది. 

దతావరుదధానుడు యవన నెన్యరాహు (గస్తుం డయిన తరువాత గన్న సేనాని 

చర్మితమునుగు ర్చి చార్మితకు ఏల లో రెండుభిన్న మెన యభిపాయములు గలవు. ఇందు 

మొదటిది :-యవనులు పతాపరు[ద దేవునితో (బాటు వెక్కు_రునెనానులను, దొరలను, 

నాయకులను బందీలుగా ఢిల్రనగరమునకు: గొంపోయిది, వారిలో గన్న సేనానియు 

కల6డు; |పతావరుదభూవతి తనదుఃస్థితికి దుఃఖించి మార్గమధ్యమున నే మృతినాందెను 

గన్న సేనాని మహమ్మదీయమతమును బుచ్చుకొని ఢిల్తీపాదుషా కొలువున( జేరెను. ఆం 

నెనానిగా నతని జీవితాధ్యాయ మంతటిత్' ముగిసి యవన సేనానిగా నొక నూతనాధ్యాయ 

మారంభ మైనది, డాక్టరు నేలటూరి చెంకటరమణయ్యగా రతని యీజివితాభ్యాయము 

గూరి? యిటు బరొనియుండిరి : 
ఇ రా 

క్రో 

”"సుల్రాను ఘయాజుద్దీను మృతినొందగా ఉలూమిఖాను(డు డిల్లి నింహాననము 

నెక్కి. సులాను మహ మ్మదు అను పేరుతో రాజ్యము చేయ నారంభించెను. ఇతనికి 

గన్నయ సేనాని యన్న నెక్కువయభిమానము, మహోమ్మ దీయమతము నవలంబించిన 

వీమ్మట యత నికి మల్లిక్ మక్పూల్ అనునామకరణము చెసి, సుల్తాను అతనిని తన 

యాస్థానమున నుంచుకొనెను. అటువిదవ జరిగిన కిష్తుఖానునివితూరి నణచివేసి నుల్తాను 

మక్చూలును ముల్తానుకు అధిపతిగా నియమించెను, మక్న్చూలు సుల్హానుమన్ననకు. బి బాతు. 

95౨4 వ సంవత్సరము పాంతమున చశతణావథమున ఢిల్తీసామాజ ౧ వీ 

) ందిన క్షమ లన్నియు. తిరుగుబాటు చేసెను. అందు ముఖ్యముగా మ మధుర 

ఇ 0 ఇల్ యః ( ది క య 

యందు కొత్వాలుగా న య్యదు జలా లనువా(డు ఆచ్చట _పభు ుత్వము చేయుచున్న 



ey a ది 

అను దీరుదముతో న్వత౦ తు,డాయె ను, వానిని దరుమకొట్టి మభురయందు మఖజల 

స్వాధికారమును పునః, వతిష్టి ఎ నెన్యముతో దెవగిరిమార్లమున వచ్చి 

యుద్ధమునకు వలయుననాహములు చేయుచుండగా నోరుగంటియం దప్పుడు విజృం 

అతని నెన్యమున(గూడ వ్యావించి దానిలా మూడు 

వంతులు నాశనము చేసెను నులాను కు(గూడ బగు తగిలెను.  అతండు మృతినొందె 

సన్న కింవదంతి రాజ్యమునం దంతటను వ్యావించెను. ఆవార్త తల్లిస్ వెకు నలముల 

యం దున్న సర్దారులు అధికారులకు లొంగక తిరుగుజాటు చేసిరి. ఇట్టిపరిస్థితియందు 

నుల్తాను మధురదండయా తను చాలించి దేవగిరికి డోలిలోం దిరిగి వెళ్ళిపోయెను. పోవు 

నవ్వుడు దేశమునం దున్న కలవరమును కాంలతింపంజేయుటకు తగువాండని తలంచి 

గాం ని కాంబొాలు ముక్ళూలును కెలంగానాకు పొలకునిగ 

అంధుడయ్యు, దెళమున పూర్ణము చక్కానిపలుకుబడికలవాం డయ్యు అన్యమతావలంబ 

నము చేసినకారణమున( బజ లాతనికి భొంగర అతదు తనయరికారమును నెగ్గించు 
చాల 

కొనంజాలక పో iE 

డి 

లీకి పోయిన కొదికాలమునకే ఆంధనాయకు( 
లా 

చీ వ 

అతని కరించి, మక్చూలు థిరీకి పారిపోయెను. అప్పటికిని నత (డు నులానుఅనుగహ 

వ నే నులాను అతనిని గుజరాతుకు పాలకునిగా నియమించి, 

పెను. నులాను కడవటిరోజుల వజకును అత, డచ్చటనే యుండెను. 

డించి గింధుదేశమునకు పోవునప్పుడు అత(డు దారున ఠి 

రాజ్యసంరక్షణకై ఢిర్హియందు ఏర్పరచిన మం|తాంగ నభయందు మక్ట్ళూలు నాొకనిగ 

నియమించెను. నుల్తాను దగ్గవట్టణమునందు మృతినాందిప్పుడు మకమ్చూలు ఢిల్లి పట్టణ 

మునం దుండెను. నుల్లాను మహమ్మృ్మదుముఖ్యమం తి యగు ఖథ్వాజాహాను నుల్తాన 

మహమ్మదు కుమారుని సింహాసనము నెక్కించగా నెన్యాధిసతులు తమనుల్లానుగా ఎన్ను 

చి మక్సూలు పటణము వదలి నెన 
లు — 

చున ఫిరొజిషాను గలసికొనెను. అత (డు మక్కూలును మిక్కిలి గెల 

నిని 

మొదలు తనమవణమువజకును శానిజదోను ఆపదవి శ 
స 

గ్ర ల్సి cu ల్లో (8 లు 

“న 

గా గ 

స {tn 

ట్ర్ § £95 op bh ఆం 

మును కడుజాగరూకతతే కాపాడెను. ఇత(డు రాజనీతి: 

చి దూరదేశములకు యుద్దమునకు ం 

ముచేత సులాను ఫిరోటిషారాజ్యము నతని కవ 

ననుభవించి పుతహితులను బడసి వృద్దు కా 
కప్పగించి (కళ. 1372_7కిలో మృతినందెిను.” * ఈవిధముగా 

bX 
tf aE 

Ux (గ a 
a 

tal 

“Ce బతి 

fey on gE ర్త ల 

త్రి, ధార తి. బహుధాన్య మాఘము. 
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గన్నయ మతాంతరు(డై నవీదవ(గూడ పురరక్షకు(డుగను, రాజ్యురక్షకు(డుగను యవన 

భూవతులచే మన్ననలను, విరుదావఫఘులను గడించి సీతిచతురుః డైన విర సేనానిగా 

జీవితము గడివెను. 

డా. మారేమండ రామారావుగారు [పతాపరు; 'దదెవు(డు డి. . 1లి2లి వనం॥- 

15275 సం॥ల మధ్య ఆం|ధపాలకు(డుగా నున్నట్లు శానసనాధారము టన్నవని చెప్పుచు, 

అకుంఠితరాజభ క్రియుక్తు లగు నాంధ సేనానులయవ క పరా క మాయాం ధథూజానిని 

యవనులబారినుండి రక్షించియుండు నని భావించియున్నారు. చ(కవ రిసేనానులలో 

నాకం డగు లేచర్హ సింగమనా యనికి “రాయబంవీవిచోచకి*ి యను విరు దుండె 

ననియు, నాగయగన్న సేనాని “నీరియుగంధరులొ డని మారనచె. గీ ర్రింపంబడి యుండె 

ననియు, విరిరువురి నీతిచాతుర్యమ యాంధ_ప్రభువును మజల నోరుగంటికి సురక్షిత 

ముగా దెచ్చియుండు ననియు, _పతాపర్ష్నుదుని యుగంధరమం;తి ఢిల్లీచ క్ర వరిచెరనుండి 

తవ్పించినవిధము వై నాం ధదెశము వ్యాపించియున్నక థలొ కొంత సత్య ముండవచ్చు 

ననియు. దలఃచియున్నారు..* ఈ ఈయంశము తగినన్నిచారి_ తకాధారములతో నిరూవింవ( 

బడుచో గన్నయసెనాని (వభుభ _్రికిని నీలివె వె శారద్యమునకు ఉజ్జ్వలని రాజనము 

కా(గలదు, మొ త్తమున కా సేనాని యాం ధదెళ మునకు, ఆం _ధ(పభువునకును జేపనపేవ 

నేటికిని స్పష్టముగా దెలియవచ్చుట లేదు. కాని ఆం; _ధసాహత్యమునకు ను, ఆం ధకవి 
ల 

వతంనమునకును ఓనర్చిన యుదార మెనసేవ యక్షయ మై రనజగత్తున విహరించు 

చున్నది. 

మారనమహాకవి గన్నయనేనాని |పవతావరుదకటక' పాలునిగా మాతమే కాక 

సుందరాకారునిగను, భామినీచి త్తచోరునిగను నిరహంకారునిగను, కళాచతురునిగను, 

నయాభిజ్ఞునిగను, బుధబంధువుగను బేర్కొనెను. ఇవియన్నియు నావయెతు. అతనిని Ad» 
—__ 

దానకర్దనిగను, హరిహ హరా ద్వైతభ క్తిభావునిగను వర్ణించుట మజియొకయెత్తు, “గన్న” 

యనువదము “కర్ణ యను పదమునకు విక్చతిరూవ మని నూచించి, మారన “నాగయ 

కర్ణా!” (8.1) “కలియుగకర్ణా :' (6.262) అని గన్నయను గీ ర్రించియున్నా(డు. కవి 

పండితకల్ప భూజము కావుననే. మహాకవుల కాశయకల్పు( డైనాండు. గన్నయ దాన 

కర్తు( డగుటవలన మాతమే మారన యతని నా శ్రయించినట్లు కానరాదు. హరిహరనాథ 

భక్తు. డగు తిక్క నసోమయాజికి శిమ్యం డగు మారన హరిహరపాద సవనవళశంవద చిత్తు. 

న యు తము డనియే గన్నయ సనానిసాన్నిహిత్యము నభిలషించె నని భావింప 

ది. మారన గన్నయ నెనానిల్ ని యూీఖభ  కిభావాంశమునే విపులముగా 

నాశ్వాసాంత పద్య ఇ1ములందు నిబంధించి కి కీ ర్హించియున్నా(డు. 

విష్ణభ క్రివరిగహో [ (2.843) 

నితాం భ క్రినముపాసిత సద $ (౩ లెర్రిలే) 
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“గాడభజన నువనన్న గరుండవృషాంకా కి (58.894) 

““శ్రీక ంఠరుచిరచరణాజ్జాక రసంతత విహార హోరి 

మరాళాలోకస్తుత్యనుశీలా [” (4.1) 

“హు హృత మల సుర ద్భివా క" (6.262) 

““హరిపదనిహితాత్మా £”” (6.26 4) 

““భావస్ఫురితభవానీ (శ్రీ వని నితాదీశ |” (1) 

'“శ్రీకంఠాకుంఠిక క రుణాక ల్పలతా పభూత నానార్థఫల 

స్వేకారధన్య 1” (8 1) 

““శ్రీకంఠ శ్రీశ భృత్య ?' (8.259) 

అను నీసంబుద్ధల క్రమవరిశీలనమువలన గన్నయనేనానిచి త్తపరిపార పరిణామద శలు 

స్పష్ట మగుచున్న వి. భ క్రిపర్మిగహణము, నితాంతభ_డభావనము, గాధభజనము, భావ 

నమాధి, దైవవనన్నము, భ క్తిఫల సిద్ధి - అనునవి గన్నయమంతి [క్రమముగా సాధించిన 

భక్షాధికారములు, శ్రీకంఠ శ్రీళభృత్యు. డయి అద్ద్వైతసిద్ధి వడయుట యతనిచి త్తపరి 

పాకమునకు చిట్టచివటేి సోపానము. అట్టి యు త్తమాధికారి యగు గన్నయసేనా నియే 

మా ఆ రనమహాక వి నాకర్షి ంచియుండు ను, అతనిచేత మార్కండేయమును వినివించుకొని 

యుండును ! 

(పథ మాం[ధమహావురా ణావిర్చావము : 

మార్కండేయపురాణ మాంధీకరింవ(బడుట కు( గృతిక ర్తకృతిభ ర్తలయిచ్చయు 

కాక సమాకాలీన సాంఘిక మతసాహిత్యపరిస్థితులును బలమైన కారణము లైనవి, డక విధ 

ముగా బాచీన (పసిద్ధార్యధకా వ్యము లన్నియు నవి వెలయునప్పటి వెన యే వేని 

సాంఘీక మతాదిపయోజనములను సాధించుటకొజకై నంల &ీంవ(బడినవే. వానియందలి 

శాశ్యతములును విశ్వజనీనములు నై నెన రనథావాదులవలన నవి సహృదయో పాన్యము లై 

తత్కాల్మ్యపయోజనములు న సాధించుటయే కాక కలకాలము [బదుకుచు సార్వకాలిన పయో 

జనములుకూడ సాధించుచున్న వి, 

వదునాలుగవశశాద్ది యుదయించుటకు దాదా పొకటిరెండుదశాబ్దుల పూర్వమే 

తిక్క_యజ్య మహాథారతమునదలి విరాటపర్య మాదిగా. బదునేనుపర్యము లాం|ధీక 

రించి, నన్నయ చేవట్టిన యుదుసుమును గొనసాగించెను. తాను రచించినభాగములు 

హరిహరనాథదేవున క కంకిత మొనదించెను, నాటిమత పరిస్థితులను దర్శించుట కీరెండు 

సంఘటనలును విశిష్టవాతాయన ముల వలె ద్ దోడుపడుచున్నవి. 

తిక్కన మహాభారతళరచనకు( బూర్వము_ 

ళు ది మస్థిమాలాం కిము కె కౌస్తుభం వా 

పరి ష్మియాయాం బహుమన్య'సే త్వమ్ 
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ము విరచించె నంట: దానిని భగవంతు(డు (1 తో లం UK “J ర 
గాఢాదరముతో వినినాండంట : తాను హరి యనియో, హరుం డనియో తేల్చిచెవ్నక హరి 

హరనాథమూ రి యె తిక గ్రానమ న్వవ్నమున నాషాత్యారించినాండంట ; కృతి నభ్యర్థించి 

[తిక్కన తనపుట్టువు కృతార్థత వడ సినట్టు భావించి కావ్యము రచించి యా 

వి రంభమున నాదెవుని( బరత త్త్వముగా నిట్లు 

a “శ్రీ యన గౌరి నాం బర(గు చెల్యకు( జి త్తము పల్హవింప థ్ 

ద్రాయితమూర్తి యె హరిహరం బగు రూపము దాల్చి విష్ణురూ 

పాయ నమ శివాయ యని వలె_డు భక్తజనంబు వైదిక 

ధ్యాయిత కిచ్చ చుచ్చు పరతత్వము గొల్బెద నిష్ట సిద్ధికిన "5 
/ 

ఇందు మొదటిళ్లోక మాంధదెవమున  విరవె స్ట్రవమతస్థులు “పరివాదాస్పదవా దమోద 

రడు మే లనుచుళి గుద్దులాడుకొను 

గాంచి, తుధితుండె తిర్ఫ_న నిర్వేదముతో. బద 

లీనసాంమికమతవరిసీతుల నన్నింటి 

వా 

[ 

థి 

క్కుచే( బభావితము చెయ 6గలఅ 

కమారము నౌక విశిషధర్మాదె ఇత 
౧ టి Sree 

ఈ రెండును వెలసిన కాలముల స్వరూప 

వి అందొకన స్పష్టమైన పరిణామము 

లార( 

తకు నివేదించుకొ నినది. రండవవద్నము సమ 

శు గాంతయధికారము సంపాదించి 

యౌాన్నత్యము గడించి విశ్వ శేయోరూప 

దృష్టితో. (బతిపాదించిన యుపదెశవావ 3 

న్యహావముల నవియే వ్యంగ్యముగా( జెప 

కాన 6బడుచున న్నది. ఆవరిణామమును దర్శించినవా(డు, దానికై కృషి నలివీనవా 6డు 

తిక్కన, పదుమూ (డవశ తాద్ది యుత్త రార్థము మున సాంఘిక నుర సాహిత్యరంగములం దవూర్య 

[ప్రభావము ను వైచి దెళమును వై దికమకాభిముఖముగా 

ఆక వి్మిబహ్మ. అతని వభావము మార్క. ండేయవురాణావతారర ంగస్థల మైన యారుగల్లుచె( 

గాడ గలదు. అది యివ్వు డిచ్చట |పన్తుత మగుచున్నది. 

కాకతిగణపతిదేవునకు. దిక్కున సమకాలికుండు; నెలూరు నలు మనుమసిద్చి 
(౧ ధి 

భూపాలుని మప 3మంతి. తన ప భువుచత “మామా” యని పిలిపించుకొని, కావ్యక న్యకొణ 
p 

కడిగించుకొని, నిర్యచినొ * తరరామాయణకా కావ్యము నతని కంకిత మిచ్చిన యుదారు(డు. 

అక ),_నబయ్యన లను దాయాదులు మనుమ సిద్ధిని మోసగించి సింహాసనము నాక 

మించి, యతనిని రాజ్య భష్టునిగా నొనర్చినప్పుడు “ల్యము వెలయున ట్తా 'రుగల్లు 

నకు వెడలి రనివాంచిర్సవాభవము? గణపతిదెవుని మెప్పించి, యతనిసాయమున 
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వాహినులక్షు నేర్పుగా జ్ఞానవారధి కట్టి, వానిని వేద క్నేతముల వైపు పు మళ్ళించె ను మహో 
భారతరచన చేవ పట్టుటవలనను, హరివారనాథ దేవుని( గల్పించుట వలనను తిక్కన 
యీశాంతి విపవమును దేశమున సాధింవంగలిగెిను. 

(ae) 

తిక్కానగారి జ్ఞాన పధానమైన భ భఖ ర్రీమార్గ మో రుగల్లువభువులక కును, దండనాథుల 
రును, పండిత వర్గము న కును నూతనో తేజమును గలించె నని భావింన ఏలగుచున్న ది, 
గణపతిదేవు( క జై నః బౌద్ధములను క హెంస్ంచిన పశంన కానవ వచ్చుచున్న ది. కాని, తాను 
శెవుండ యుండి వైష్టవమతన్థుల లను హింసించినట్టు కానరాదు, రుదమదేవియు, (ప్రతాప 
రుద పభువును పరమతనహనము నఫార్యముగా “నవలంబించియుండిరి. ఏదికాలములలో 
వీర శై వమతాభినివేళము గల పాలకురికి సోమనాథునివంటి కవులు, మహిమాన్వితులైన 
యపానకు అనేకులు [పజావాహినిని దమళ _క్రయుకులచే నాడ ర్లైంచి, యెడనెడ |వభువ్వ 
లచే. బూజల నంది యున్నను కాకతీయ్యవభువులను వీర్ల శెవమలాభివివేసలనుగా మాతము 

మార్చంజాలకపో యిరి, అది యాపభువుల విజ్ఞతకును, వివేకమునకును దార్కాణము 
కాకతీయదండనాథులలో గన్న నేనాని వై దిక మార్గము ననుసరించి అష్టాదళశమహాపురా 
ణాదుల నెన్నింటినో చదివెను. పండితులచే వానికి _ గాక్టక్యానములు చెప్పించుకొనెను. 
సాహిణిమారండు ర రామాయణకా వ్యనిర్మాణమునకు దో హదము కల్పించెను. ఇందులూరి 
అన్నయమంతి పాల్కు రికి సోమనాథుని గౌరవించి, (పొత్సహించెను. సామంతు. డగు 
గోన బుద్ధా రెడ్డి ద్విపద రామాయణకా వ్యరచనకు, గారకు( డయ్యిను. (ప్రతాపరు దుండు 
పీఠియత్నములను గాదన లేదు. వె పెచ్చు శ్రీకంఠ శ్రీ శభృళ్యుం డైన గన్నయ్యకు పుర 
పాలక త్యము నిచ్చెను, ఆత నితమ్ముని, దనకుడిభుజముగా నిలువుకొనెను. కాకతీయ 

జ్యపత నానంత రము న్వతం[తించిన రడ్డిపభువులుకూడ మతనహనమును [బక టించి, 
కవితయములోని యెజ్ఞనను గౌరవించిరి. మహాభారతభాగమైన వారఠివంశమును గృతి( 
గొనిరి. ఆవైన శ్రీనాథుని నాదరించిరి. వేభువు లేమతన్గు లైనను హరిహరా ద్యైతమత 
దృష్టి నలవజచుకొని పరిపాలనము సాగించిన విజ్ఞతయ, మతాచార్యులయందును, 
[బజాసామాన్య ౧మునందును గాన బడు నావేశవధానమును మూఢమునై నభ కిభావము 
వభువుల నావేశింపకుండినవివేకమును తిక్కన యాయగమున వెదజల్లిన విజ్ఞాన సౌర 
భములకు ఫలములే యనుట సత్యదూరము కాజాలదు. 

gq 

అట్టిమ మహనీయు. డైన తిక్కనకు శిమ్య (డు మారన, కర్మ మార్హ్ల మును, భి 
ర్గమును జా నవలోన్ముఖముగా ననునంధించుట నీశిమ్య(డు గురువర్యునియొద్ద నేర్చెను, 

గన్నయ నెనాని మారన నందువలననే యభినూనించెను. అతనిని. “బరమవిజ్ఞానాక్రోయం 
న చ మూర్తండియాబ్యపరాణమను దెనుగునేయు. మని వేడెను. అసంఖ్యాక ములైన న 
ణములలో మార్కండేయము పరమ విజ్ఞాన్నపద నుగుటచే గన్నయ నాక ర్షించెను. 

క్షి జ్ఞానతృష్ట గన్నయకు( దిక్కనశిష్యుని సాహచర్యమువలన లభించియండును 
గన్న యతలంవు అతినూడక్ష శై మనియు, నతినిర్మల మనియు, నతిహొత మనియు, అత్యంత 
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” 

చనూదిన వెదవ వామాణ్యము వంగీకరించు నాం, ధదశము అవై దికమైన వ నముతొవా 

త; దచనమునుగూడ సాదరముగా [గహి గాంపక పోయి యండవచ్చును. 

తిక గ్రాన భారతాం[ధీక రణము నంస్ఫుతకావ్యనాటక ములను రచించిన కొందబజు 

నమకాలినాం్యధకవులనుగూడ (పేరేచి మహాభారతేతివృ త్తములు గల కృతులను వేవట్టు 

నట్టు చేసినట్టు కానంబడుచున్నది. అగస్త్యుండు (అమరచం్యదకవి) అనుకవి జాలభారత 
ap) 

a 

మును రచించెను, సిద్దనాథుని తనయు( డైన గంగాధరక వి మహాభారతమును నాటక 

రూపమున రచించెను. ఇతడు మహోవిద్వాంను. డనియు, అపరవ్యాను. డనియు కాదం 

బరీనాటకక ర్ర యైన నరసింహకవియు, మధురావిజయకవయి[తి గంగాదెవియు. గీర్తించి 

యుండిరి. గంగాధరుని వుత్తు డై న విశ్వనాథ క విమాతులు( డగు నని యీతనిసౌగంధి 

కాపహరణమువలన( దెలియనగుచున్నది. అగన్యుండే విద్యానాథు. డనియు( భావించు 

చున్నారు. ఇ బ్రేవండితవంశము వారు రెండవ పతావరు దదేవునికి సమకాలీనులై తమ 

కావ? కిరచనము సావించినవాశే. కావున నీకాలమున మప భారలేతివృ త్త తమునుగాని, దానితో 

నెట్టసంబధ మైనను గ గల వృ త్తమునుగాని గైకొని కావ్యరచనము చేయవలె నని సంస్కృ 

తొం'ధకవులలోం గొందజు భావించుచుండి రనియు. దలంపవచ్చును. ఆం ధకవులలో 

నెజ్టా _వెగడయు, నాచనసోము(డును హరివంశానువాదమునకు* బూనుకొనుటయు నొక 

విధముగా. దిక,.న_వభావమునకు లోంబడియే యనుట సత్యదూరము కా(జాలదు. 

తిక్కన సోమయాజిశిష్యులలో మహాక విగా( (బసిద్ది చెందినవా(డు మారన. అతండు 

మూరర్చించెయమపావురాణరచనము చెపట్టుట బకుంగూడ వైనజెప్పిన తిక్మ_న|వభావమే 

హదమై యుండవచ్చును : మహాభారత వళ గి సితో నారంధభించి, యందలిశంకావంచక 

నివారణముతో నువక మించి, శాంతిపర్వములో ని మేధావ్యుపాఖ్యానమునకు వి సృతరూప 

మైన జడో పాఖ్యానము ననుసంధించుకొని ముందుకుసాగిన మార్కండేయపురాణము మహా 

భారత । _పేళ సికి వతాక పాయ మని వెనుక నిరూపింపంబడినది. తీక్కానశిమ్య. డట్టి 

పురాణము చేవట్టిన ప్పుడే యౌచిత్య ము కలదు. మజేవురాణము చేపట్టినను మారన గురు 

బుణము తీర్చియుండెడివాండు కా(డు. 

మారన మారం_ండెయవురాణము చెవట్టుటకు మజికొన్నికారణములు కూడ చెప్ప 

వచ్చును. ఒకటి; వెదధర్మ పతిపానకము లైన _హపాచీననంన్మృతసాహిత్యవ క్రియల 

నాంధమునం దనువదించుటవలన వై దికమత[పాబల్యమును దేశమున వ్యావింప(జేయ 

వచ్చుననునుద్యమము. రెండు: పాలకురికి సోమనాథు(డు నిర్మించిన వీరశై వబనవ 

పురాణము అనాద్యము, అపమాణము నను వై దెకమతస్థుల యభిమతమున కనువుగాం 

(వాచీనమును, ఆర్షమును, జ్ఞాన న్మపధానము నైన వురాణము ననువదించి మహాపురాణ 

సం|పదాయమును ' సంస్టావింపందలంచుట, మూడు : ద్విపదచ్చందమున కావ్యరచనము 

సాగించుచున్న శైవవైప్ప వకవుల కుద్దదేశిమార్గమును బరిత్యబించి, నన్నయ నారంభధింప( 

బడి, తిక్కన చె( బుష్టిమంత మొనర్పంబడిన చంవూకా వ్యరచనమున కధికపాబల్యము 

కల్పించి, మార్గక విత్వమునకు (బాచుర్యము కల్పింప(బూనుట, నాలుగు ; పత్యెక 
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భాషలలో నిర్మింవ(దొడ గిరి, అవి నుత _వచారమున కత్యతం ుఅభొౌవకరణములుగా( 

దోడువడినవి, ఈమార్గమునె యాతరువాత శైవవై షవమతన్గులును అనునరించిరి. తెలు 

గున వెలసిన మొదటివీర ౫ వప్పరాణము “బనవపురాణము”. తత్క_ర్త పాలకురికి సోమ 

నాథుడు. ఇతడు కాకతీయ[వభువు లన మొదటి _పతాపరు దుని నమకాతిను డని 

కొందజును, రండవపతాపరు దునికి నమకాలికు( డని మజికొందలునును భావించు 

చున్నారు. వీరిలో రెండవ వతావరు దునికాలముననే నీమహాకోవి నివసించియుండె నని 
అనేకులు విశక్వసించుచున్నారు. ఎటయిననను బసవప్పరాణము మార్మండయముకం టె 

య 

ముందు రచింపంబడినది యగుచున్నది. శైవు లాపురాణమును మహావురాణములవలె 

దేవాలయములలో జదువుచుందిది. 

బసవప్పరాణంబు పాటించి విను వెళ 

హరుని. గొల్వ |వతావుం డచటి కేగి 

ఆనం|భమం బెమి యనుడు భకులు బస 

వనివురాణం బర్ధి వినెద రనిన 

విని యావ్వరాణంబువిధ మెట్టాకో యన్న 

ధూ ర్తవిపుం డొకండు భర్య. జేరి 

లకురికి సోమవతితు డీనడుమను 

'పెనచె మధ్యవక్షు పెట్టి ద్విపద 

య|పమాణం బిది యనాద్యంబు వద మన్న 

నరిగ రాజు” 

మన రచించిన యీవద్యము ననునరించి  యోపగబలో (బనవపురాణము 

న;వ వై దికమతస్లుల చె నమాచరింవంబడ లే దని స్పష్టమగుచున ది. వి పులు దాని 
మనియు, అనాద్య మనియు గర్ది ఐచిడి, వేదార్థబృంహితము కాదు కావునను, జ్ఞాన _వధా 

నముకాని భ కి | పాధాన్య మిచ్చిన నగుటచెతను, ద్విపవచ్చుందోనిబంధనమున కవి 
సా తం! తరము వహించియుండుటచేతను నాపురాణ మ్యపమాణ మని _తోచివుచ్చిరి 

అందు వర్షింప(బడినవృ త్త మతి_పాచీనము కాకపోవుటచేతను, సర్గ వతినర్షాదివురాణ 
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లక్షణవిశిష్టము కాకహోవుటచేతను, అది యార్షము కాఠరపోవుటచేతను, దేవభాషయందు. 

దొలుత జెవ్ప (బడమిచేతను అది యనాద్య మని తృణీకరించిరి. బనవవురాణము నిట్లు 

వ్యతిరేకిందినవి పులు శె వులకు ధూర్తులే కొవచ్చును గాని వతావరు! దునికిమా! తము 

విశ్వానపా_ తు ల లని యతడు తత్పురాణమును వినక వెడలిపోవుటయే చెప్పక చెప్పు 

చున్నది. అనగా _బతాపుండు శైవం డయ్యును అర్షమును, వెదవ పమాణజన్యమును, 

జ్ఞాన పధానమును నన వెదికమతమును గౌరవించుచుండె ననియు నట్టి వైదికమత 

మోరుగల్లురాజకుటుంబమున సుస్థిరస్థానము నా నాకమించి యున్న దనియ నృష్ష మగు 

చున్నది. 
స్త్ 

కమతావలంబ మైన మార్కండేయపురాణావిర్భావ మోరుగల్లు వభువుల 

నుకూల మనినను నత్యదూరము కాదు. పరిపాల 

భిరుచులయందు[ |బతివదింబించుట. నహజముకదా ; 

కావున పరవ వులపురాణము లధునాతనము లనియు, న,పమాణము అనియు వెక్కిరించుట 

కెత్తిన వురాణధ్యజ మిది, ద్విపదచ్చందమును విడి నన్నయతిక్కనలు తీర్చిది దిన 

చంపూకావ్యపద్దతిలో గద్యపద్యాత్మకముగా( జెవ్పీన పురాణ మిది. మారన యి చు 

పూరించిన మహావురాణశంఖారావము తరువాతితరములవారికి పురాణానువాద స్వీకా రో తా 

హమును రేకె తింవడశేనసినది. గవతాది మహాపురా ణము లోరుగంటిరంగస్టలమున వెల 

వీరశై వవురాణరచనము పొల కురికి సోమ 

రి సోమనాథాదులు ద్వెపదపురాణములనే మఖజల 

చంవువులుగా వాసికొనవలనివచ్చెను. దీనినిబట్టి చూ డ దెశీయచ్చుందమునందు విరచింప. 

బడిన వీరశె వవురాణవాజ్బయమునకు( _బతిగా మార్గకవిత్య్వమున వైదికపురాణము 

ననువదించు టయ మారనపురాజరచనోద్యోగ వరమతాత్పర్యము : 

మారన మహాపురాణములలో మారం డెయమునే యేల ఎన్నుకొనను : _ అను 

పళ్న యుదయించును. మార్కండేయ మాం ధుల కభిమాన_గంథ మైన మహాభారతము 

యొక తత్తానుిలనముతో 'పొరంభ మగుచున్న ది. తిక)_నగారిభారతము చదివి, 

శ్ర న్మహాత్మ్యపతిపాదక మై మెన యీప్పరాణము నెళ్తుకొనుటకు జాతి యుత్సాహము వక 

చును. అందువలన మాకన మాధండెయము నెతుకొనెను. అంతేకాదు, మార్తండెయము 

బహర్షి నామము పై వెలసిన యెకై కమపహిపురాణము, దానియం దె వత్యేకదైవమున 

కధికపాధాన్య మీయ (బడలేదు. హరిహరచతురాననా రా గ్నిదుర్లా వనశడాః సరన్యత్యా ౧దుల 

గ” 

8 (64 oO 

జే Pa wa 

మాహాక్మ్యములు యథావకాళముగా నం దభివర్తి ంవ(బడియున్నవి. కావున నీపురాణము 

చేవటుటనలన తిక్కన హరిహరాదైతమున కవారబలము సేకూరినది. చాతుర్వర్ల్య 
ఢి ఇఒ 

సీదాఎతము, నదాచారవిధాంణము, వుణ్యపావఫలవివకము, వేదవిహితకర్మాచరణము, దా 
థ 

అష్టాంగ యోగాది విధులు, బహ్మజ్ఞాన సాధనము, దార్భనిరమతానుగుణమైన నృష్షివిధా 
_ ల్లా డు 

నము, ధర్మశాస్త్ర నిర్మాత లన మనువులచరి.. తములు, సైజాహిరతత్పరులును ధర్మాను 

రుకులు నన నూర్వవంళచ కవర్తుల చరితములు -- ఇవియన్నియు వె దికమత వబోధ 
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రింవ( దోడువడెడి పురాణార్థములే యివి. మతీయును కాక తీయులకాలమున 

సు( గొంత [పాముఖ్యము వహించియుండుటచెే న పళతియు దేవ్యుపానకుల 

కుపకరించె నని భావింప వీలగుచున్నది. ఇ బ్రిమార్శందెయపురాణ 

శతాన్టితొలి పాదమునందలి యోరుగంటిమ కసాంఘిక పరిస్థితులను వై దిక మతాభి 

ముఖముగా నుద్ధరింప సమర్థ మై యుండుటచేతను, తికనయభిమతమున కది యవిరుద్ధ 

మగుటచేతను మారన యాపురాణమునే 'పత్మేకించి యనువదింప( జేవై నని భావింవ 

వలనువడుచున్న ది. 

మారన నమకాలీనసాహిత్య వృకియలను నూక్ష్యృదృష్టితోం బరిలీలించి వానిల క్షణ 

ములలో బెక్కింటిని (పతివిందించుకొనంగలిగిన పురాణము నెన్ను కొనుటకు సంకల్పించి 

మార్మండేయమును జేవట్టినట్లు కానంబడుచున్నది. రఈమహాక వికాలమునాటికి తెలుగున 

మహాభారతేకిహానము, రామాయణా దిమహాకా వ్యములు, కుమారసనంభ వాది వస్తుకా వ్యములు, 

దశకుమారచరితాది కథాకావ్యములు, సర్వేశ్వర నుమతీశతకా దులు, విజ్ఞా నేశ్వరీయాది 

ధర్మశాస్త్రములు, పురుషార్ధసారాదులవంటి రాజనీతిశాస్త్రములు, శై వకవులవురాణములు, 

భ క్షచరితములు, సవములు, _పసిద్దసాహిత్య ప కియలుగా నున్నవి. వీనిలక్షణము 

లీమహాప్పరాణమునం ద్నీకిందివిధముగా. బతి వింవితము లయ్యు నని చెప్పవచ్చును. 

ఇతిహానము వురాణాంతర్భాగము. నూర్భ్ణవంశ చరిత మితిహాన మనంబడును. హరిశ్చం్యద 
కువలయాశ్వ చరి తములను దిత్యేకముగా( బరిగణించినచో స్వయంసమృద్దము లైన 

కావ్యముల వలె భాసింపంగలవు. కుమారనంభవాదికథల వలె మనూత్చ తిగాథ లీవురాణ 

మునందు విపులముగా వర్చింప, బడియున్నవి. మార్మ..ండేయవురాణము నంతటిని స్గూల 

ముగా గమనించినచో నొక రనవత్క్మథాహారమువలె కోధించుచున్న దని వెనుక చెప్ప! 

బడినది. కావున కథాకావ్యల క్షణము. రిందు నహజముగా భాసించుచున్న వి. లంక 

మకుటవిశిష్టము లైన స్తుతులు, సోతములు, దండకములు, నీతిమతరాజకీయాదులకు 

సంబంధించిన నూక్తులు, దతా।తేయుండు, శివ కేశవులు, సూర్యాగ్నులు, దుర్గానరన్వతులు 

మొ.గేవతలను సేవించి తరించిన భకులచర్మితములు = ఇవియన్నియు మార్క ండేయ ' 

మున గలవు. కావున నీవురాణము హరిహరా దై ్రతనమన్వయదృష్టితోడనే గాక 

తతా్కాలసర్వవాజబ్మయ్యవ కియానమన్వయదృష్షి తొడను విశిష్ట పాముఖ్యమును వహించుచు 

పురాణపురుమనియందు |బహ్మోండమువలె( బురాణమునందు సాహిత్య పకియా జగ త్రం 

తయు నిమిడియుండ(గల దను త త్యమున కాదర్శపాయ మైనది. 

మారన మార్కండేయవురాణము ని ప్పెన్నియా [ప్రయోజనముల నుపలక్షించి 

మ ణ్ శ్ కృ ఇ a అ CRE + క 

యనువదించెను. పరాణపీఠికలో నరసనసాహిత్యహెరభనంవానితం బగు” తదీయ 

౧ 9౬ 

శక ఇల్లో ల్ని Fon —_ FT 3 బ్ జ ఒర F Cal a హృదయవయోరువాంబునం దవూర్వుకావురచనాకుతూ హల మధులిహంబు విహరించు 

చుండి మార్భండేయము ననువదించె నని చెప్పుట గమనించినచో సీపురాణరఛనా 
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_వ[కియ తెలుంగున( బూర్యము లేదనియు, నూత మును, నమోఘమును నైన దనియు 

కవియే గుర్తించి చి త్తశుద్ధితో నుపష్తకమించి నిర్మించె నని స్పష్టము కాగలదు. 

ఇట్టు [పథమాంధమహాపురాణరచన మారన చెపట్టి సమర్ధముగా నిర్వహించుటచే 

సమకాలీనకవుల కీతం డాదర్శపాయు( డైనాండు. |కీ, శ. 14వ శతాబ్దియందు వెలనిన 

న మలనాభా మాత్యుండు (శ్రీనా థునివితామహు(డు) పద్మపురాణనం్యగహమును, ఆతరు 

వాత మడికి సింగన వద్మపురాణో తరఖండమును, భాగవత దళశమస్కంధమును దెని( 

గించిరి, పపపతినాగనాథు. డనుకవి విష్ణుపురాణము నీశతాబ్బమునం దనువదించె నని 

తఆలియుచున్నది.! మారనకు చివరిరోజులలో నమకాలికు( డైన యెక్ష్యావెగడ హరి 

వంశమును, నృనేంపవ కసురాణమును అనువదించెను. ఇట్టు మారన శ్రీకారము చుట్టిన 

పురాణవా జ్యయరచనోద్యమము అనతికాలములోనే యత్యంత పాచుర్ణము చెంది (పథ 

మాం[ధమహాపురాణక రయొక్క_గా రవము నినుమడింపంజెసిన ది. 

గురు - శిష్యులు : 

మారనమహాక వియొక్క_ తడియను, గురువును ననామధేయు లగుట యొక 
విశేషము. తిక్క_నామాత్యపుత్తు(డ నని మారన చెప్పుకొనుటచె. గొంద జితండు మనుమ 

సిద్ధిభూపాలుని పధానామాత్యుండును, ఆస్థానకవియ నై గణుతి కెక్కిన తిక్కన 

యొక్క పుత్తు9ండే యని తలంచిరి. కాని, యమాత్యశబ్దము నియోగ్యబాహ్మణకులవాచక 

ముగా బెర్కాను పనిద్ధి తెలు;ంగునాట6 గెలదు కావున మారనతం డి నియోగి బాహ్మణు ( 

డసి మాషతమే యాబిరుదవాచకమున కర్ధము (గహింపవల నని విమర్శకులు భావించు 

చున్నారు.9 

గురు వగు తిక్కునను “ఉభయకవిమితుో డనియు, “సోమయాజి యనియు 

మారన కీ ర్తించెను. 

౨. అధినుతు(డు మనుమభూవిభు 

సభ: దినుగున నంస్క్ట్టూత మున జతురుం డై తా 

నుభయక విమితనామము 

తిభువనముల నెగడమంతి తిక,_(డు దాల్పెన్,190 

(Ca 

అని మూలమఘటిక కేతన చెప్పినాడు. దళ కుమారచరి త్ర కృతిగొనునాటికి తిక్కన 
సోముయాజి కాలేదు. ఆకావ్యమునం దు తిక్కన వ మహాకవిగను, మహానైవ్టీకుండుగను, మహా 

మ్శతిగను, దండనాధు(డుగను గీ ర్రింపంబడినా (డు. తిక్కన మ మనుమ నిద్ధిభూ చాలుండు 

దివంగతు( డైన తరువాత మంతిపదవి నుజ్జగించి సోమయాజి యై మహాభారతరచనా 
క్ు 

రి, ఆఎ;ధక దితరంగిణి _ ఓ నంషప, పుట 147. 
కా 

ఆం్యభతవితరంగెలె _ నంప్పు. పుట 168. 
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వ్యానంగమున జీవిత శేషమును గడపినట్టు తెలియుచున్నది. నిర్వచనో త్తరరామాయణ 

కావ్యగద్యలో ' 'బుధారాధనవిధేయ తిక్కననామదేయ"” యనియు, భారత గద్యలో “బుధా 

రాధనవిరాజి తిక్క నసోమయాజి" యనియు. బేర్కానంబడియుండుట చె మహాభారత 

రచనాకాలమున దిక్కునకు “సోమయాజి” విరుద మన్వర్థమై యున్న దనియు స్పష్ట 

మగుచున్నది. మారన మహాకవి మార్క_ం౦డేయవురాణవీరికలొ( దిక్కున నిట్టు 

నుతించెను ; 

"చ. ఉభయక విత్వత త్యవిభవోజ్ఞ్వలు నంవిహితాధ్యర| కియా 

వభు బుధబంధు భూరిగుణబంధురు భారత నంహాతాక థా 

విభు( బరత త్త్యబోధను వవీనవరాశరనూను నంతత 

తిభువనకీ ర్రనీయయజ( దిక్క_కవీందుని( గొల్లు నర్థితొన.” 

(అవతారిక, ప, 10) 

ఇందును తిక ,నగారి సంస్కృతార్న ధోభయక విత్యత త్వవిభవ రోజ జ్వలత్వమును మారన 

మొదట కీ _ర్రించెను. ఉభయకవిత్యము లన(గా మార్గ దేశీక విత్యము లనియు, వద్యచంపూ 

కవిత్వము లనియు భావించెడివా రున్నారు. అధ్వ్యర_కియా పభు వనుటచ నతని సోమయాజి 

త్యము.నావెన ధనింవ( జేసినాండు మారన. బుధబంధు వనుటచే మారనవంటి పండిత 

కవుల నవ్యాజవాత్సల్యము తో దరికి. దీసి యభిమానము నొలుకంటోసినా6 డని తెలియ 

చున్నది. భూరిగుణబంధురుం డగుటచే “గుణాః పూజాస్థాన' మ్మనున్యాయమున( బూజ్య 

కక్ష్యకు( జెందిన పవితమూ ర్తి యనియు, భారతనంహితాకథావిభు( ననుటచే నాతడు 

భారతానువాదము ముగించె ననియు, వరత త్తబోధను( డనుటచే విరాటవర్వారంభమున 

జెవ్పీన హరిహరాత్మక మైన వరత త్ర మును భారత|గంథమునం జిప్పంబడిన మోక్షజ్ఞా కాన 

మును బోధించుటయం దత్యంతాన క్రిం జూపువాం డనియు, నవీనవరాశరనూను 6 డనుటబే 

మహర్షితుల్యుం చనియు, నారాయణనన్ని భు డనియు ధ్వనింపం జెసి, [తిభువనకీ ర్తనీయ 

యప డనుటచే నాతనిమహిమాన్నత్యము నుగ్గడించి, తిక్కనక విందు. డనిచెప్పుటచే 

నక్షరజగత్తున నతనిమహాక విమూర్తిని న్మరించి మారన యర్థితో నమన్కరించినాండు. 

మారన తిక్రనను గేర్తించినవిధమును బరిశీలించినచో వారిరువురికి నున్న గురుశిష్య 
సంబంధము నూహించుటకు:. గొంత ఏలువడుచున్న ది. తిక్కన యుభయక విమి_తు6డై 

మనుమసిద్ధినభలో నుజ్జ్యులు(డై _కాకించురున్న నమయముననే మారన తిక్కన నెజుం 

గును. బహుశః తిక్కన గణపతిదేవునిసాయమున మనుమ సిద్ధిని నెల్లూరిగ ధైవె పునః 

_్రతిష్టించిన తరుణమున మారన తిక్క_నశిష్యత్యము సక రించియండ వచ్చును. మారన 
తనవెదుష్యముచేతను వైదిక నదాచారనంవ తిచేతను తీక_నహృదయమున కెక్సి_ యతని 

వాత్సల్యమునకు( దా[తు(డై యుందును. తిక్కన సోమయాజి యెనవ్వుడును, భారత 

సంహతాక థావిభు. డైనప్పుడును మారన యతని నన్నిధానమునందే వసించి తన్ముఖ 
నినిర్ణత పరతత్త్వబోధామృతమును దమిమిజణ: (గోలుచు నతనినే యపరవ్యాసా వతార మని 
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యెంచి సేవించి కృతార్థు( డై యుండును. తిక్కన పదమపదించినతరువాత స్వయ 

కుటుంబపోష ణార్థ మై యాంధమహానగర మైన మోరుగంటి కేగి యచ్చట స్థిరనివాన 

మేర్పజచుకొని యుండవచ్చును. 

మారన తాను తిక్కనసోమయాజి పసాదలబ్ద నరన్వతీపాతు(డ నని చెప్పుకొనెను. 

కొని, దానిని వివరించి చెప్పలేదు. నరన్వతి వాగధిదేవత. కావ్యరచమున దానిని కవి 

వాగ్య తి యనవచ్చును. అట్టిదానిని తిక_ననుండి మారన సాందంగలిగెను. మారన 

మార్క్మ్హండేయపురాణ పీఠికలో 'సరన్వతి నిటు కీ ర్రించినా సాడు. 

“ఉ. అరయ నాొకు_భంగిన రహన్యవుంజోటను రా దు 

నూరినధభాంతరంబుల ను జొన్సడి తప్పక గదంపదంముల్ 

ర 
వం. 

భారమె కాదె వేని కను భారతి మాకు _బనన్న మయ్యెడున్.” 

(అవతారిక. ప, ల్) 

ఈపద్యమువలన భారతి మారనమహాక వికి నత్మపనన్న యె యున్నట్లు స్పష్టమగు 

చున్నది. అతండు _వాహ్మాదత్త తకవిత్వళశ కియుకుం డనియు, నిరర్గళధా రామధుర మెన 

క వితము చెప్పంగలండనియుం. దే'టవదుచునా ది. బంగారమునకు. దావి యబ్బినట్లు 

సహజకవి యెన మారనకు తిక్కానశిష్యత్వము (పా వించినది. వికాంతమునందును, 

రాజసభలయందును, పండితవదిష తులయందును గ ద్యపద్యములు దోరలు బర్చినట్లుగా. 

జెప్పనేర్చ స్టో కియు, నవకాశములును లభించినవి తిక్క _నగారు నిరం చనో తర రామా 

యణమునందు నిర్వచనక విత్వము వెలయించినను మహాభారతరచనావన కరమున / గద్యపద 

రచనాశీలి యైనాండు. పాండిత్య వకర్షకంచె క విత్వవర మార్గ మె ముఖ్య మని తిక్కన 

థావించినాండు. మారనయు( దిక్కననుండి యోయంశళమును (గహిం చినాండు. అంతటితో 

నాగక సోమయాజినుండి క విత్వశిల్పక కారహన్యముల నెన్నింటినో 'గహించి పుకి)_ట 

పట్టినాండు. ఇదియే తిక్కననుండి యీతనికి లభించిన సారన్యతాంశము. దానితో 

నాళువునరాని, లేఖినితో గాని నిరాఘాటముగా( గవితఇము bra (డుం పెపద గ్గ 

బర్కానిన రాజసన్ని ధా నము, నూరినభలు నెలూరివెకాక ఆపన నొరుగ_జివికూడ 

కావచ్చును. హుళక్కై భాన 

వచ్చును. (ప్రభువును, పతన జదిపించు ల జాల నియుండ 

వచ్చును : నానావురాణవిజానసౌరభము నాయానభలయందు గు 

వచ్చును. వురాణవాజ్మయనుధావిపాని యైన గన్న స నానిహృదయము నాక ర్షించి యుండ 

వచ్చును! దీని కంతటికివి మూలము తిక్కు.న్నగారియంతెవాసితృ్వమున నేరిన కావ 

షై 'కారహనస్యములు. | పరతత టె వోధనలు £ కృతజ్ఞతాబంధురు! 3న మారన యూావిషయ 

°3 

చ i ॥ మ అ ఒర ఇ జ్ ఇ NWA i మును గద్యయందు నుటంధించి చెప్పుకొని యుెచిత్యమును కత డ్డ? ము (ఎఎ ఉంచు 

డొనినా౭డు. 



సూరన అనువాదపద్దతి 

పాచీనాంధ్రకావ్యక రలు సంన్కృతకా వ్యములను దెలుంగు పయునెడ. | బధాన 

ముగా మూ(డువిధము లైన యనువాద పద్ధ లుల ననునరించినట్టు విమర్శకులు గు ర్రించు 

చున్నారు. “అం దొరటి క థధానువాదపద్ధతి. ఇందు ధాషాంతరీకర్ర మూల|గంథము 

నందలి కథను (గహించి, యందలి వివిధనన్ని వళములను విడువకుండ వర్గనాదులను 

రసపోషణమును దన యిచ్చవచ్చిన బ్రానరించుచు రచన సాగించును. ఇందు మూలమున 

కును అనువాదమునకును గథావిధానమున మాతమె సన్నిపాతనంబంధము కానివించును * 

మిగిలిన రసభావవర్ణ నాదులం దించుక మూలకర్త యాత్మీయత కంట ననువాదక ర్ర 

యాల్మీయతయే యధదికముగా గోచరించును. అందుచే నిది నామమున కనువాద 

మయ్యును స్వభావమున స్వతంతగంథమువలెనె కానవచ్చును, రెండవది భావానువాద 

పద్దతి, ఇందు భాషాంతరీక ర్ర మూలమునందలి కథనే కాక భావములను గూడ సన్ని 

హితముగా ననునరించును. ఇందు మూలకర్త వెలువరించినభావముల నుచిత మెనభాషలో 

సుందరమైన శైలిలో ,న్నష్టముగా వ్య క్రముచేయటయందే యనువాదకర్త నైపుణ్యము 
గోచరించును. ఈపద్ధతియందు. గథాఘట్టములు కాక భావములు లేక వానిని వెలువరించు 

వివిధళ్లోకాదులు [ప్రమాణముగా (unit) స్వికరింప(బడును. ఇది యంత యతిన్వతర్మిత 

మును అతివిధేయమును గాని మధ్యస్థవద్దతి. కందు మూలక ర్రభావములన్నియు 

నమ్మగముగా న్య క్షముచెయంబడినను ఆతడు వాడిన పదము లన్నిటికిని బర్యాయపద 

ములు కనబడక పోవచ్చును. మూడవది పదానువాదవనతి. ఇందు మూలమునందలి 

కథాభావములే కాక వదములుకూడ |బమాణములుగా [గహింపంబడును. మూల స్థపదము 

లన్నియు నిం దనువదింపంబడును ఇది మూలమున కతివిధేయమైన వద్దతి. ఇందు 

మూలమునందలి పదమునకు( బదము వేయటకంషె భాషాంతరీకర్త న్యతంత్రత 
యేమియు గోచరింపదు. ఆంధవాజబ్బయమున, బై మూ(డుపద్దతులకును ఉదాహరణములు 

గోచరించుచున్న వి. కవిత్రయమువారివద్ధతి కథానువావమునకును, శ్రీనాథాదులది 

భావానువాదమునరును, ఆధునికనాటకానువాదకులది వదానువావమునకును నిదర్శనము 

లని చెప్పవచ్చును.” * 

మారనమహాక వి మార్కండేయపురాణమును భావానువాద పద్దతి ననుసరించి 

తను (ప సెసను. అట్లు చేయుట కాయనువాదవవతి వురాణరచనమున కనుకూల మెన 
(a a] 

0 

Iu త డ 1 t ఇ లో జగ వె ] నన్నంధారలతము = దా, దివాకర వపంకోటావధానిగాత నట. రబ. 
py " అక శే; గ 



దని మారనయలరి! పాయము కావచ్చును : . అనలు నేర్పుగలకవి వన త త్వుమునుబట్టి 

యనువాదమార్శమును నిర్మించుకొనును, కవి తయమువారును మహాభారతము గశథాను 

వాదవద్దతిలో ననువదించిరి. సంస్కృత భారత మితిహోనము. . అందు శాస్త్ర విషయములు 

హుళముగాం (బవ రిలినను, నికరసా భి ముఖ్యము గల వి సృతేతివృ తము కలదు, 

కవితయమువారు రనద్భష్టులు. వారు నంన్మృతభారతముయొక ,.. కావ్యత గిమునకు 6 

బాధాన్యము గల్పించి, 7? శాస్రత్వ మును డాని కుపాంగముగా భావించిరి. మూలమున విస్పృ 

తము లెయున్న శాస్తాదివిషయములను గుదించి, సారవివక్షతో గహించుచు, రనథా 

వాది పపంచనమున స్వీయ పతిభా విశషముల( జూ-వించుచు భారతమును రనబంధురముగా 

నిర్మించిరి, హాకవులకా వ్యకిల్పము లనంతముగా నువజ్లీవింవ(గల సారవద్య్భ త్ర తము 

గల కావ్యకల్సకము మహాభారతము : కావున నన్నుయాదులు దానిని. గ థానువాద పద్దతి 

ననునరించి తెలు(గుచెసిరి,. వరాణ మితిహానమువలెం గాడు. అం దేకరసాభిముఖ్యము 

గల బృహద్యుస్తువు కానరాదు, బహుధా పరిచ్చిన్నమైనవస్తువు పురాణమున( బొడకట్టు 

చుండును. అందును హృ్దయాకరకములైన యుపా ఖ్యానముల నందడి యధికము గా 

బాయి కముగా నాయాధర్శ్మొవదెశలక్ష ఇలశితములె 

పృరాణపరమ, వయోజన మగు బహుశా స్త్రవ్యుత్చ త్తి హెంగముతై యొపాారుచుండుమ. 

పురాణము శా సెరతదృష్టి. అంచు రన మానుషంగికము. మారన చె చెపట్టినది పురాణము. 

అం దుపాఖ్యానములు కోకొం లుగా. గలవు. శాస్త్రార్థములు నునంపన్నములుగా నున్నవి. 

నిజమునకు మారన యా రెండింటిని న సమద = మ్షిలో ననువదింపవలను. కాని, యత డబ్లు 

చేయలేదు. శాస్త్రము కథ వలెం బఠితకు ఆనా స్వాద సౌఖ్యము నీయదు అందువలననే 

నన్నయాదులు అనువాదముచెయుపట్ట మూలమునంద లి శాస్త్రభాగమును జాగుగా 

తగించుచు వచ్చిరి. మారనయు నామార్గము ననునరింది మార్క_ండెయమున శాస్తా9ంళ 

ములను సాధ్యమెనంత తగ్గించెను. కాని, యుపాఖ్యానములలోని దనభావములను మాత 

మెచ్చటను విడిచియుండ లేదు. వీలున్నచో వివేకముతో( గథార్థములను బోవించియో, 

'పెంచియో, _కమబద్ద మొనర్చియో, మధురతర మొనర్చియో వఠితల హృదయముల 

కర్షించి రమింపంజి సయటకు మారన తనక వితాశక్రైని వినియోగి 

rr 
నుండును. కాని, యవియన్నియు( 

o 6 

నన్న మారనకు భావానువాదవద్దతిలే యుపాదేయమెనది, 
(వ 

మూలమున సంస్కృత భాషల దద్భాషానంపదాయానుకూలమైన వాక్యాదిరచ నా 

విన్యానములతో( దత రృవ్య కిత ముట్టివడు చు భావములు |వవంచింవబడియుండ 
న్ 4 Cs) 

ననువాదమున( దెలుగువలుకుబడి కనువెన రచనామరా౭దతో, ఛండోవెవిధంముతో (౪ ఫ్రీ ఫీ ప మా 
ద్ 

దత్కర్ర ర్రవ్య త్వ ముట్టిపడునట్టు రమణీయమైన శైలిలో నవెభావములు పున గ కిశ్రరింవ' 

బడుట. భావాను వాద, సభానల క్షణము : : మూలమునందును, అనువాద 

గట్టుభావము లొక పే ముయుును. నవి యావివ 

భేదము కొట్టవచ్చినప్టు కనంబడుచుండును. ఉదా 



ల్లో. “ అన్వై రవినురై ర్రెవీ భూషణై రాయురై స్తథా 

సమ్నానితా ననాదోచె చః సాట్టహానం ుహుర్ముహుః॥ ' 79.81 

అను శోకమును మారన యనువదించిన విధము: 

ఇద ను సురదతాయుధ రత్నభూషణ పరిన్ఫూర్జత్ప 9భాజాలవి 

సృురదుద్యద్భుజ దివ్యదెహ నిదిడాంశు ల్బర్వి భూదిజ్న భోం 

ర మెల్ల న్వెలిగింప నత్యధికరాదన్ఫూ ర్తి నద్దేవి ని 
ల 

మెల 

మరహో హాసోద్భటనింహనాదము డగ గత్తోభంబుగా( జేసినన్ |.” 6.78 ళీ నె 

దుర్గాదేవి ర్నొదాట్టహాన మొనర్చెనను భావము రెండింటను సమానమే. కాని యాథావము 

నావిష్క రించిన విధమున మాత్రము భేదము కలదు. అది మొట్టమొదట శెలియందు( 

గలదు. అనువాదమునందలి యోజోగుణభూయిష్టమెన రచనము రనభావోర్దపక మైనది. 

రుషసరళ స్థిరాకారముల నసంయోజనము, ఉష్మాక్షరనన్ని వెళము, నరళరేఫాక్షర! పానము 

_భోననింహనాదముల సరళ పారుష్యములను వ్యంజింప (జేయుచు బఠితృహృదయనె_ త 

మునకు విభావ వవిన్ఫూర్తి( (బత్యక్షేకరించుచున్న ది. భావ మనువాదకున కాలంబన| పాయ 

మెనది. మజి మడ నూతగొని యాటవిక విరుండు కువ్చ్ంచి నెలయళ్ళను దాటునట్లు 

అనువాదక ర మూలమునందలి భావముల నాధారముగా గొని స్వయ ప్రతిభతో రనజగతు 

లను దరించుచుండును. మూలమున రెఖామాచతముగా నున్న భావ మనువాదమున6 గవి 

వాగర్హ్భృత్తె చె బుష్టిమంత మై పరిపూర్ణ స్వరూపమున _బత్యక్షమగుచుండు ను. మారన 

రచనమున నర్వ్యత యిట్లిల క్షణము కలదు. దానిన్ మారన యీపురాణవీరికలోని 17వ 

పద్యమున నూచించియున్నా (డు. “వచియింప్తు తెనుంగున న్వచః్రవిభవంబు వెంపు 

విల అ సేల్ద( (“గ నని గన్న సేనాని మారనమహాక వి విశివ్షవాగ తిని బత్యేకముగా( (బశం 

సించుటలో ( దత్త విరచనలో మధురమైన శౌలి కున్న (వాధాన్యము వ్యంజింప(బడుచున్న ది. 

దాసివలన జగ జ్ఞనములు (పకాశితసారక థామృత మొగి. |దావి యలరుటయు%, గోవిదు 

లిచ్చమెచ్చి సంభావన సేయుటయు జరుగుచున్నవి. “కథామృతిమను రూపకనమాన 

_(వయోగముచె నాస్వాదమధుర మైన కథానముడాయ మీపురాణమున( గల దనియు, 

“ బకాశితీ మను విశషణముచె మూలమునందు నిగూడముగా నున్న రనభావాదినంవద 

యనువాదమున నుుపనన్న మొనర్చంబడిన దనియు 'నొగిం _దావి ననుటచే నది 

సంలజ్యూసంలక్ష్య (క మవ్యంగ్యముచే వ్యంజింపంబడి యాలోచనామృతమై యనుభూత మగు 

ననియు మారన తలియ౯జెప్పినా (డు. మజియు 'చారుగుణభాస్వర' య యను సంబుద్ధియందు 

మారనరచనలోని గుణ్యపాధా న్యము వ్యంజిత మగుచున్నది. మూలాతిశయములైన 

వృత్తులు, శయ్యలు, గుణములు రసానుకూలములై మారనరచనమున గూర్చు ంబడుటచే 

గావ్యమర్శ జ్ఞాలెన పండితు లాతనిని సంథావనసేయుదురు ! కావున భావానువాదకుని 

మహిమ భావనం_గహణమునందు( గౌర థధావావిష్కాారపరిపోషణములందే పరినిష్షిత 

మగునని తాత్పర్యము | 

రగ 
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కవితయమువారిది కథానువాదపర్ధతి యంటిమి ! మారనకు నన్నయతిక్కు నలు 

పూర్వులు, గురుతుల్బులు. వారియనువాద పద్ధతి నంతటినిం దనపురాణమున( బట్టించు 

కొనకపోయినను వా2ియనువాదకళ యందలి 'వెక్కు మెనరువలను మ్యాతము మారన 

[(గహించి యున్నాండా,. కాగా భావాను వాద సద్ధతి కాచార్యవీఠ మని విమర్శకులబె 

గీ ర్రింవ(బడు కానాయు తు హర్ష నైషథకావ్యమును- “ శేషమనీషిహృదయంగమంబుగా 

శోబందు ననునరించియు, నభి పొయంబు గు రించియు, భావం బుపలక్షి వ లఅశ&ించియు, నౌచిత్యం 

బాదరించియు, ననొాచితా9బు 6 బరిహాదించియు, మాతృకానునారంబు గా ననువదించె నని 

చెప్పుకొనను, కావున 

నంశము లని గహించుట 

యంశములు కాన(బడుచునా వి. 

యుండు చెప్పినవన్నియు భావానుజవాదవదకియందు( బాటించు 

(కా 

ఓఒకకవి యిదరయనువాచదవవతి వవదకి నమనదించి యొక కావ్యము ననువిదించె నన6గా 
థి 

వది (పాధాన్యవివక్షతో, జెప్నినమాటయె యగును. కథానువాద పద్ధతి నాశయించిన 

వితయమువారి రచనలందును థావనచానువావముల కుదాహరణములు కొకొలలుగా 
లు లా 

తె 

విమర్శకులు చూప్తచునా] ఎరు. కావున, మారన థభావానువాదపనతి ననుసరించి ననగా 
) 

అ థ్ 
నీపువాణమున నావదతి వధానముగా ననునరింవ బడిన దనియి తాత్పర్యము ః: మూలాతిశ 

ధ్ర 6 
యముగా వరనాదులను వనథఖావాదులను బెంచి స్యతం_ తరచనమువల శిల్పనుందరముగా 

ea 

రచించినఘట్టము నీపరాణమున లేకపోలేదు. కాని, యవి వరిమితముగానె కాన(బడు 

చున్నవి ధర్మనీతిశాస్తాదులకు సంబంధించినభాగములందు( గొన్నింట శణానువాద 
స్లో 

పద్ధతికూడ కనబడుచున్నది, అయినను _(గంథవ్యాపిగా( బొడకట్టునది కావానువాద 

పదత : 
ధి 

| సంన్కల్పర మారా ంగయసురాణమును దెలు(గులో సాధ్యమైనంత వణకు 

ంతముగను, గావ్యక శానుందరముగను జెప్ప (ప్రయత్నము చేని 

పురాణక ర్రలు ధర్మ నీతిశా స్తాద్యర్థబో ధనె నై కదృ్భష్టితో వినిర్మించిన 

క థార్థముల నువ శదృష్టితోడనే కాక కావ్యక కొద్భ షిలో డను దర్శించి, విమర్శించి, 

పునర్నిర్మించు పద్ధతి మారనకు( దిక్క నశిష్యత్యమువల న నలవాటుపడినది. అందువలన 

నంన్క్భతమున నర వధా ధానమెన పురాణఘట్టములను మారన స్వేయకవితాశ క్రితో 

శద్దారోభయ్మపధానముగా  నిర్మింప(గలిగెను, స్వారోచిషమను సంభవ, హరిశ్చుం ద 

కువలయాశ మరు తరాట్బరి తాదు అటువంటివి. అవి తరువాతి ప్రబంధక వుల దృష్టి నాక 

న నవతరించినవి. అట్టు మార_ండేయ 

లోకమున వెలయింవ( జేయుటకు మారన 

మవహాకవియనువాదము _పముఖవ్యాత వహించిన దనుటలో వి _పతిప త్తి లేదు, 

ఇట సంస్క్భృతాం (భధమార్శ ండేయపురాణ స్వరూపపరిమాణములను స్ట్థాలముగా. బదిన్లీ 

లించినచో నాం ధామవాదముమూలముకం౦పదె సుమా ౮౩ దింట నొకవంతు తగ్గింప యిడినట్టు 

"శ అ 
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మారన అనువాదము సంన్య త మార్కందేయపు రాణము 

ఆక్వా పద్యగద్యములు | శ్లోకములు | అధ్యాయ వివరములు 
సనం య | ములు | 

| 285 G56 8 1 నుండి 5 వజఅకు 

పి S41 800 11 9 నుండి 19 వజకు 

ప్ S91 1111 వల పప నుంది 41 వజకు 

4 వవ్ ఏ 922 17 కవ నుండి 55 వణకు 

ల్ బ్ర] S32 19 59 నుండి 77 వణకు 

గ్ర 260 G65 వ్ర 75 నుండి 90 వణకు 

7 బర 828 బై 91 నుండి 113 వణకు 

వ్ 286 7TE 21 114 నుండి 194 వజకు 

మొత్తము 2,470 6,617 184 

దీశ్రిక 46 

ఆశ్వానారం 

భాంత్యవద్య, ల! 

వెసంఖ్యలను బట్టి చూదినచొో నాం ధానువాదము సంన్థత  గంథమునకు 
క్ష్ టలు నూ 

ల, జ 

వంతు ఉన్నట్లు టు తోచును,.కాని, భావానువాదకుండు ఒకొ్క్కాక సారి మూలము 

కశోక్రమునుగాని, కొన్నిక్షోకముల నుగాని యొక పమాణముగా (౮ni[t)గా 
(ae) 

గకొని దాని నొకపద్యముగానో గద్యముగనో రచించుట వరిఫాటి కావునను, గద్యపద్య 

ములు ఆక్కుతి వ బెద్దవయి పెక్కుళ్లోకములభావమును దమయం దిమిడ్చుకొ న౭గోలిగి 

5 వానికంచి రెండిం 

ములభావమును వ్య క్తీకరింపంగలవు, 

మణియును నంనా ప్రాత పురాణనములై న శోక ములు మహాకావ్యన శోక ములవలె, (బతిపద 
థి ర రథ ౧ 

మ: నధిలషింవక భావ పధానములై. [పాయికముగా విఠళబంధములే 

యుండుటచేి ననువాదకు(డు వానిని _పౌఢ రచనాబద్ధ మొనర్చి సం్యగహేకరించు 

చుండును. మారనయు నై యీోవురాణమున రెండున్నర వెలవద్యగ ద్యముల లో నెదు 

న్నరవల అకు బె (బడిన నంన్కృత శ్లోకములను గొ గోజీకరింవంగలిగినాండు : నుమా రొక 
ed 

వేయిక్లోక ముల నాత6 డనువాదమున నొచిత్యభంగము కాకుండ వదలినా(దు. 

తెలు(గువురాణ గంథము సంన్కృతముకం టె నం_గహమై సాషాత్కరించుచున్న ది, 

ల్ 

యండుటవలనను, తెలుగువే ఏపద్యుములు సనంఖ్యయం దల్పములయు 

లో 

తలు మూడింతలు సంఖ్యలు గల యనుష్టుప్వాది శాక 

“ఇళ 1 
=e) 

2 
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మారన యనువదింపక వదలిన భాగములలో మొదట పేర్కొనందగినవి నరి 

ష్యంతదమచరితములు, ఇవి నంన్కతవురాణమున 129వ ఆధ్యాయమునుండి యెద 

ధ్యాాయముల లో 187కోకములలో రచింవంఎడియున్నవి. నరిష్యంత చమచరి తము లీ 
నే 

పురాణమున వర్ణింపబడిన సూర్యవంళరాజచరిత ములలో. బివరివి. (ప్రస్తుత ముపలభ] 

మానమగుచుచున్న నందనం 3-౮ పురాణ మీమపహాోి రాజుల చరితములతోడనే ముగియుచున్నది, 

మారన యీోకథల ననువదెంవకు ండుటకు. గల హేతువు నరయవలసియున్నది, 

కమచరితముతీ ముగియుచుండుట కొళకహేతువు నూహింవ 

భార్హవు(దు. అతనికి భృగురామునిచరిత మున నహమెన 

యఖినివేశ ముండుటలో నాశ్చర్యము లేదు. భార్గవరామునిచర్మితము నీపురాణమున 

వర్ణించుట (పస్తుతము కాదు. కాని భార్గవచరి!తమువలె భాసించు నొక మహారాజు చరిత్రము 

చెప్పే తనయాశయమును గూఢముగా సాఢంచుకొనవచ్చును. ఇచ్చట భార్గవచరితమున 

కును దమచదితమునకును సామ 

ద 

వచ్చును. మార్మండయమహర్షి 

| ఆ ద అద్య ఇర aN పె ల, 

కిము కానవచ్చుచున్నది, కన్న తం డ్రిమ్భుతికి కారకు( 

న కుతియుని మోరరణమున సిర్దించి రౌదన్ఫూ రితో నాతనిని( జందిం యత నా! 
అ 
శ 

జో 

రై 
వ్ర 

వోష్టర క్షధారలతో, బితఇదేవతలకు. దర్పణము లిచ్చి విత్యాణమును టీ స్పుకొనుటలొ 

దమచ[కవ రి భార్లవరామనదృశుండే : అత డంతటితో నాగక నిహతుండెన వవుషం 

తుని మాంనవిందముల నానసురులగు జాహ్మణులకు.( గుడువ(బెట్టిగాని నంత వై 

"జ రా ~ జ గ్ చా ఇవి fs ఎ a బాన 

ఇటే యుద్దతునిచరి|తము భారవులకు( (బతిబా త మగుటలొ నాశ్చర్యము లదు! అందు 
ట ధి 

వలననే మారు_ండెయరి పరాణభరతవాకంముగా నికథ నాలవిందినా(డు ! గ్రాందేయర్షి వు 
ండేయమహార్తి కుండిన నిగూఢాభినివెళ మాకథయం దుండ 

నె “ధర్న నిర్వహణ మనకై తం'డి 
చు యా హా 

కొడుకులదూవమున నంష ర్షణపడే ; పళశయరూపము దాల్బంటోయి యద్భుతావహముగా 

శాతించి లోకకల్యాణ; పదము లె నబటువరింవ(బడిన యమలగాథ మరుతునిచర్మితము. 

వ్ “క co Chr 

ర్ గ్ర 

గ్ర ౭ 

టా ఎ దా Ep 

ధర్మైకమూల మగ విశస్ధ వరము అద్భుత మంగముగా వెలసిన విశిష్టగాథ యిది. 

ఏరావతాదడులును, ధర్మమూర్తులు నయిన సూర్యవంళచరి ఆ మారాజచదితముతో ముగిం 

ప(బడుట యొక విలక్షణమె పద్ధతి : ఇ(క వమచరితమా రా ద_ధానమైనది : శతు 

రకముచే? వీతృదేవతలకు దర్పణము లిచ్చి మాంనవిండములను భో కోల కిడుటలో క్ 

టీభత్సము భాసించుచున్నది : మంగ కాంతముగా( గావ్యని ంహణము చేయ(దల ణెడి 

వి 

యుండ చ్చును | 

మాదన మార్కుండెయవురాణమున నరిష్యంతదమచ క వర్తులక ధలను దప్ప మతే 

యేయుపాభ్యానమును బూర్తిగా ననువదింపక వదలలేదు. కాని, పనదుకము లెన 



బోషించిన ఘట్టములు రెండు న ప్రమాశ్యానములోని సవితృచ _ వ 

చున్నవి. మార్కాండెయమున మార్తాండచరి తము పంచ హాశ్యానమున వెవన్యతమన్యం 

తరకథావనరమున నొకసారి చెప్పబడియున్నది. దానినే మజల నొకవరి వంశాను 

చరితమున( జప్పవలసవచ్చినది. మూలమున నీరండుసార్హుకూడ దివాకరవృతాంత 

మాడ్యంతము చెప్పబడియున్నది. కాని, మారన రెండవసారి చెవ్పునెడ రెండింటను 

దుల్యముగా నున్న కథాభాగములను_(ఆన(గా 103 అధ్యా. 4వ కో నుండి-వె4ీవ లా. 

వజకును, 105 అధ్యా. 11వళ్లొ. నుండి 2రవ లా. వబకును) అనువదింపక వదలి 

ఫ్ 
వెచెను. పెరెండుకథలలో నూరుుండు విశ్వక ర్మయొద్ద కువచ్చి సంజాదేవిని గూర్చు 
ఇఒ ఒాా అ ద గ జ 

_పశ్నించిన కథ్రాఘట్టమున ( గొంతవ్యత్యానము కన(బడుచున్నది. మారన దానిని 

మా తము మారాక యథాతథముగా ననువదించినా( న, 2 
టై రీ 

నెడ కథార్థముల కుపబలకములుగా లేని 

ను, గథాంశవివరణములను అనువదింపక వదలి కథా 

0 wm eG 
Eras 
కం 
PA త qd మున. చెక్కు కలవు. ఉదాహరణము 

గో 
తా 

రో ల te ట్ రో tA Ag 

శ 

మును ముగించుచు సంస్క తపురాణక ర రాక్షసగురు 

డా Pr వా త్రి ర్ట y| (Sa ర్స 04 త్ లో () ట్ర్ లో లో క్ Cr 
to 
గ్ర ళ్ (౮ గ్ 

యా 

వత్తుల చెతంగూడ ఫల పతి. బలికించెను.డే 

er ౭గి ౭౬గి ca] 
స్థా 2 EA ౬ టైయ సరమును గానరాడు. పెగా 

విస్టృతి యేర్పడ (గలదు. కావున 

క వదలెనా డు. 

ల 
tf 

0 
న్ UK €| Cx లే 0 ల్ హో "య ణ్ గ ఈ. ౮6౧౨ క్ 

(3 ల్ల? G9 క్ CG సో గ్ర రగ ళో 

ఘమును, నమ ససముుదములును, ప్లక్షాదివృక్షనంతతియు, నిందాదిదేవతా 

వ పక్షిగణమును, నగరవురవానజన 

మును, దతా తేయపసాదమువలన సదగసంభారములు సిద్ధము చె సిరి. [బహ్మాదిదేవతలు 

రూపు డగు నారాయణు. డభిషేకము స 

చెసను. తరువాత మునులును, నదీసము_ ములును రాజు నభిషేకించి హైహయరాజ్యము 

2 మారన మారు, 5. 852-8358 ; T7.118-115. 

వి, మారం, మహో పు, రి. 267.9288; 4. మారం. మహావు, ర. 254.255; 

ర మారం. మహాప్పు, 17. 21.28. 



మారన ఆనువాదపద్దతీ. 97 

సుస్థిరమె వర్గిల్లుగాత | యని యాశీర్వదించిరి. మూలమున నున్న మహోత్సవవివరము 

లిటువంటివి. కా రవీర్యు(డు లౌకికుండైన చృకవ రి. దతాతేయునిబే నపూర్వములైన 

వరములను బొంది యజేయ (కవ రిత్వము వడసెను. ది నికి బధానముగా నంతసింవ 

వలనినది సామాజ్య _పజ కాని దేవతావ రము కాదు. అయినను నంన్క్హృతపురాణక ర్త 

కా ర్తవీర్యుని "దేవనమ్మానితునిగా, వి తించినాండు : మారన లోక నంభావితునిగా. 

బదర్శించినా(డు. కథలో. గా ర్తవీర్యార్టునుండు _వజావరిపాలనసా మర్గ్యము పొందుటయే 

పరమభలము : తతృలానుగుణములై న కథావివరములనుమా తము (గహించి మిగిలిన 

వానిని వదలుట మారనయభధిమతము ! 

(ల) కువలయాశ్వుచరి తమున _వాహ్మణకుమారవెషథారు రైన సాగకుమారులు 

తం, _డిపంపున బుత ధ్యజుని( దమగ్భహమున నకు రమ్మని విలువ నారాజకుమారు(డు 

వారితో నన్న యీో;క్రిందిమాటలను మారన యనువదింవపక యాచిత్యమును బోషించి 

త దయతాం ద్విజనుతొ ౫ దివాం పణయోమయి |] 

ఏతావతాపాం దె సన్ వె వంచితో౬న్మి దురాత్మనా 

యద్భవదా 9౮ మ ంనో నదియే. కియతాం గహ |] 

Pa _ షో చు అలీ 

ఎర్ధం వక్తవ్యం ద్విజన త్తమౌ 

మత్సీసాదవరౌ వీత్యా ఛావితా హృదయన మే ॥ 
టు a 

తతః స్నెహార్ద్రవదనా తా వుభౌ నాగనందనౌ 

(పోచతు ర్న్భవతేః పు_లతం కించిత్సణయకోవిత మ్ || (తౌ) 

బుతధ౭జ ననందెమో యథి వాహ భవా నిదమ్ 

తథైవ చాస్మీ న్మనసి నాత చి న్య మతోఒన్యథా ॥ 21.81.88. 

మారన యీక్లోకములలోని సార రభూతమైన నభావమునుమా, త తము గహించి తెలుగున 

కందపద్యో తరభాగమున నిలివెను. 

క శ్రీయుత నీవు _పియమున 

న్మాయింటికి రాంగవలయు నావుడు _ మాయి 



అమితాదరమున నాహ్వానించుచుండ నాత( డట్టి 

కథార కు(గాని, పాత శీలపోషణమునకు (గాని యుపకరించునది కాదు 
అ 

ము ది 

మారన యూలొవములను దెలుయున( గడుచాక చక్యముగా నెవాదించినా (డు. 

జో “మాయు ల్మియిల్లని వేల 

కంము చతుతవచోనిధి 

డ మిటు సేయుదురే* యిది న ఖీత్వశ+లము తెఅ(గ ఇ” యను 

చ వ్య 

పచ ను గడునరితనమ 

గ డ్రేగాని నద్యఃన్ఫూ ర్తిగా నన(జాల (డు: అం దెంతయో 

నె మలము, బుజుశీలము పొడక ట్టుచున్నవి. మొదటి 

యన 
ర 

ము, 

వాక్యములో రాజకుమారు.డు “త్వమేవాఒహ” మ్ననిెడి స్నెహవవృత్తి తిని. ' బతటించి, తా 
బి ce . (టా 

ల లో క Pa జ నస ద గ ఇ వం 

సంతవఅకు మి తులయింటికి( దానంతట తానే పోసవాతువు గడునదిగా సమర్థిఎచు 

కొనినాంచు. మా మీఫచము లేదనుటలో. దనయింట నున* 6 దన కెంతమోద మో మి! తుల ద qa 
యింటికి? దబోయినను _ సంత సమ్మదేము సమకూరరల దని సూచించిన ట్రయినది. 

తః లేవ. అనుమానముల కాస్కార 

వో చి ఉలవ va ర్ట ద్ లగ మలం 

ములు లెవు. ఆహ్వానము  న్గ్లాంతరమున( గాదన్నచాయలు కానరావు! నభిత్వంల 

లె = రి 
థి 

_వన క్రి తెచ్చిన మారన కువలయాశ్యపా తగల వరిపోషణమునం దవమత్తు (డై యున్నా. 

డని గ నులభము ః: ఈయంశము మజొకనిదర్శనమువలన బలవడుచున్నది. శ్ 

నాగకుమారులు పమతండె కువలయాశ్వుని. జూడ గా "రుచున్నా. డని చెప్పిరి. 

హాతాతః” అని యనుచు స్వీయజ నకాజ్ఞను గౌరవించిన క్లే 

నాగకుమారుల తం' డిని గౌరవించె నని మూలమున గలదు, ఒర = nee We) 
డమివె జాగిచి ముక్క 

రా — G (a 

(21-90 . '“యథాజ్ఞాపయతి తాత” అనువటి వా క్యరచనము సంన్మ్బృత భాషకు సమాజ 
a ర 

మెన జాతఆయము. తెలుయున నిటివలుకుంబడి కానరాదు, కావున మారన యీభావగాౌరవ 
దా ఠి 

కుర. వేయును నలా? (3.04) 

మీత్రభావమున 'మీీ'మాిభదము విహరించిన కువల లయాళ్వుండు గృహవిషయమున నెకాక ) 

గురువుల విషయమున(గూడ నట్టి స్టిరభావమునె _పదర్శించినట్టు రచించుట మారనయుడ్డే 

నము & తులంభావములకుం దోడునీ(డలె న పద్య ముల నీపాత తనంభాషణమునం దాద్యం 

తములందు నిబంధించుట శిల్సమర ర్యాద ! 
ము 
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ండెయపురా రాణ ఉతుర్ధాశ్వానమున వర్ణింపంబడిన దున్నప వృత్తాంత 

(బహ్మ దున*హున కాదోరాదుల నెర్పుఅచు ఘట్టమునందును, దున్సహు (డు సౌర ములో | 
రానితావులు నిర్షశి చునవనరమునందును మూలమునం 'దున్న అనేక వివరములను మారన 

యనువదింపక వదలినా(డతు.6 అపి దున్ఫహనంతానమునకు జనించిన ముప్పది 

తొమ్మండుగురుబిడ్డలను, వారిగుణగణముల ఎను మూలకర్త డెబ్బదినాలుగుక్లోక ములలో * 

నతివివలముగా వర్ణించియుండ వారి పే ఖ్ళను మాత మొక వచనమున(8 బేర్కొని యితర 

వివరము అ నన్నింటిని వదలివై చెను. జగత్కంటకు లైన దునృృహవంశజులచరి తములు 

రహజముగా భయంకరములు; కొన్నియడల జుగుప్పా వహ ములు. కాని, మానవులందు 

దురాచారభితియు, నదాచార వీతియు నెలకొల్చుట కై పౌరాణికు అీవ్శాతలకు రూప 

కల్పనము ఇ చెసిరి. నై తకదృష్టిలో ( బురాణకల్పన మనల్బమైనడె. కాని, పఠిత యుతం 

ఠను దృవ్షియం దుంచుకొని కథాక థనశిల్ప మును వెలార్చుక వికి మూలమునందచలి వివ 

రణము లన్నియు ముచ్చట కొలుపంజాలవు, కావున, మారన వానినన్నింటిని |గహింవ 

కుండుటలో నాశ్చర్యము లెదు. 
క! 

(5) జడ కోపాఖ్యానమున విపశ్ళి దాహ్యయు( డగు జనకరాజవంశజుండు నరళలోఠ 

ముల దర్శించి, యచ్చట వారివారిక ర్మలకు ఫల రూపములెన నరకజాధల ననుభవించు 

చున్న బీవుల( గాంచిన యుపాఖ్యానము ననువదించు నవనరమున మారన మూలమునం 

Pd 

దున్న విపులదుఃఖవర్హనల9 నన్నింటిని తెలు(గు సేయక *ఘోరి*0 మను నార్శ_వినేషణ 

ముతో ( దద్వివులార్థన్ఫూ ర్తిని గల్స్పింవ యత్నించెను. 

కౌరవాదివివిధనరక వర్ణనములన వె 

అకు మజల నీరాజుచె విపులనరక కవర్హనాత్మ 
a] 

(వని! 

జనించు నని మారన యభిమతము కానొపును. 

ఈయుపా ఖ్యానము నందే యమకింకరు(డు వె దేవారాజునకు వేర్వేలుగ నారకులం 

జూవీ వారిదుఃకానుభవములను, తద్దతు తువులను వివరించి చెప్పునెడ దాదాపు పదిశ్లాకము 

అలో (14.75_85) నున్నవి వివరములను మారన యనువదింపక విడచి పళతలకు 

క థార్థములందు విసువు జనింవపకుండున టొనరించెను. 
ఇ 

Il 

కథ్రాగమనవగమును బొషించుటకె వివిధశాస్తోర్థాదుల వివరముల ననువదింపక 

వదలిన ఘట్టములు మారనరచనలో( జాల కాన(బడుచున్నవి, సాలీవులాక న్యాయముగా ( 
4వ 

గొన్నియుదాహరణము లిచ్చట నీయంబడుచున్నవి. 

గ. మార 0౦. మహోొప్త., 47. 49-54; 69-72: 74-890; 89-94. 

మార 9. వ సి. 49. 560-129. 5. మారన మూవ ల. 8. 195. 

9. మార్యం. మహాప. 14, 9-14. 10. మారన మార్చ. 2.68, 
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(1) ఆఅలర్కునకు తా తేయ (డు యోగ మాగ్గ మువదేశించుభట్టమున “గటుకో 

దయంబులై న పాతిభ్య: కావణదై వ (భమావ-ర్తంబు లను పంచవిధోవనర్గంబులు పరిహరించి 

నియతాహారుండును, జితేం దియండును, [బహ్మ[వవణమనను_ండునై. యోగి సూక్ష్మం 

బగు ధారణాన వ్రకంబు ధరియించున ది” (8.992) అని మారన రచించియుండెను. 

మూలమున నీనందర్భమునందు వంచవిధోవనర్లములయొక )_ స్యరూపలక్షణాదులు పది 

శోకములలో (37. 6-15) వివరింవంబడియున్న వి. మారన వానిని గహింవలేదు, 

(2) అదెఘట్టమునందు యోగి “న వ్రధారణాభ్యానంబున, జేసి పృ థివ్యాదుల 

గంధాదినూక్ష్మగుణంబులఎ దొజుంగి శుద్ధా తుం డగు యోగ సిద్ధుం డణిమాద్య షై శ్వర్య 

సీద్దినంవన్నుండును యోగాగ్నిదగ్గదోమండునునై యనలం బనలంబునందును జలంబు 

నందును నొందు చందనంబునం దాను పరమాత్మక త్వంబునం దొందు” వ. నని 

మారన రచించినచోట మూలమునందు గల య క్షై శ్వర్య సేద్దు స్వరూవవర్హ నము 

(97. 90-94) వదలండిన ది. న్ 
FAR యథాహి కానకొంఖండ మప్మఏవ్యవ దగ్ని నా 

దోగ్గదోవం ద్వితీయేన ఖండే నైక్యం వడే నవ |] (37,56) 

అను నట్టి యలంకృతవచనములుకూడ విడువ(బడినవి, ఇద్ర పాణాయామాదిల క్షణ 

ముల ( చెలువుచు ధ్య్వన్ట, వావి, నంవిత్స)సాదము లను చతుర రవస్థల్మ పకారము మూల 

మున కోక స ప్రకమున (96, 20-26) వివరింప(బడియుండ మారన తద్వివరణమును 

దెలుగునేయలేదు. 

(ల) ఈక థా ఘట్టమునందే దత్తాతేయ, డలర్కునకు యోగి విశ్వాత్మకు(డై న 

పరమాత్ముని. బొందుటకు [ప్రణవోపాననము నేయవలె నని చెప్పుచు, నోంకారన్వరూపా 

దులను దాదాపు వదునాలుగు (9. 9-16) శా కోకములలో నివరించియున్నట్లు మూలమున 

గలదు. మారన తద్వివరములను బేర్కొ_నక__ 

కం. అని యోంకారన్యరూవ 

మ్మును ససుణత్వాగుణత్వములు త ద్ద్యాన 

మును నుచ్చారణవిధమును 

నొనరంగా( జప్పి వెండియును నిట్టనియెన. (ని. ల49) 

అని మూలమునందలి విషయవిభాగమునుమ్మాతము పేర్కొని యూరకుండెను. 

ఈయంశములను గమనించినచో మారన మూలమునందలి యోగా దిశా స్త్ర విషయ 

ములను బూ ర్తిగా వదలక లోకమందు బహుళ ముగా వ్యావించి నుపరిచిత ములై యున్న 

శాస్తాంశములవివరణమును వదలుచు మూలతాత్పర్యమునకు భంగము వాటిల్లకుండ 

సంగహమైన రచనమును గావించె నని భావించుటలో వివతివ త్తి లేదు. శాస్తె9క విషయ 
కథనము ను రముగా సాగునెడ నిష్టపద్ధతి సనునరించుట మారనయుచితజతరు( 

దార్కాణము, 
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(1) ద్వితీయాశ్యానమున వై దేవు డడిగిన (వ్రళ్నకు యముకింకరుం డిచ్చు 

(పత్యుత్తరమునందు జీవులు తా మొనర్చిన పుణ్యపాపభల ముల కుచితమైన సుఖదుఃఖము 

లనుభవింవక తీర దను తాత్సర్యమును జెప్పుటకై విరశముగా( బదునాజుక్లో కములు 

రచింప(బడి యుండ (16, ఐల ) మారన తత్సారమునంతయు నొక కందవద్యమున 

వడియక ట్టించెను. 

క, ఎంతెంత సేసె బుణ్యం 

బంతంతయె సుఖము నిచ్చు నరునకు. దా 

నెంతెంత సేనెం చావం 

బంతంతయ దుఃఖ మిచ్చు నది తజీతోడన, (2.88) 

విరళబంధములై న పదికొకములకంటె రనగుళిక వంటి యొక కందము మేలు. మాకందము 
వలె బఠితకు రుచ్యమగును. పెకందము సారార్థబంధుర మగుటయే కాక పాదాదిముక్త 

వద్మగస్తాఖ్య శ ద్రాలంకారసుందర మై వఠితచి త్రము నాకర్షించుచున్న ది, సరితూక ముతో 

బింబ వతి వింబరూసములుగా భథాసించు పూర్వో త్తరార్థములు వఠితను మురివించి పద్యమును 

గంఠ స్థము చేయుటకు, [బోత్సహించును. పదలాలిత్యముతో పఠిత నాకర్షించి పరమార్థ 

[ప్రబోధము నిర్వహించుట మారన నూ క్ర్రమయపద్యశిల్పము ! 

(5) కువలయా క్యచరి! తమున నరన్వతీదేవి కంబళాశ్యతరులతవమునకు మెచ్చి 

సంగీత విద్యావిశారదతము వారికి. |బసౌాదించె నను ఘట్టమున సంగీతకాస్త్రనంబంధమైన 

పరిభాష మూలమున వాడంబడినది, 

శ్లో, నవ్తన్వరా [గామరాగా న్చ ప్ర పన్నగన త్తమ : 

గీతకాని చ సస్తెవ తావత్య శ్చావి మూర్చనాః ॥ 

తానా శక్ కోనవంచాళ తథా [గామతయం చ యత్ 
వ Gy 
మి త్సరం భవా న్యేత్తా కంబల వావ తే సఖా ॥ 

జా న్యతే మత రస *దేన భుజంగేం।ద వరం తథా పః ఎ (| 
చతుర్యిధపదం తాళం (త పకారం లయతయమ్ il 

తి తయం తథా తోద్యం మయాద త్తం చతుర్యిధమి।। (21.52 _5ల) 

ఇది తెలుగున రాలేదు. ''నవ్రన్వరమహితమ ధురగీత విద్యావిశారదత్వంబు | పసొదిఎప 

వలయు ననిన వా గేవి యవ్వరం బొనంగిో (ల. ల్ప్ర యని మాత మే కలదు. నూరనకు 

సంగితశాస్త్ర మునం దంత యభినివేశము లేక యిీభాగమును వదలె నందుమా యాతని 

కవిత6ధార రా గరంబిత మై కొభిల్దుచున్నది. కావున పష్కశాస్త్ర పరిభాషాక థనవై ముఖ్యమే 

యీవివరముల ననువదింపకుండుటకు. గారణము కానోపును : 

(6) మదాలన యలర్కునకు( గర్మమార్షము నువదేశించుచు నారంది పొక మెన 
డ్ర్ ౧ Rr: un దూ 

] Te ఇ ul అని నాం ం జర స జ ఇన MM wen ఓ _ wwf ul లి ఇ 11. గొతిిరయం రథౌ తాలం మయాద తం చ రుక్యెథయి అని కాళాంతరము, (సం 9వ.) 
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యేకోటద్దిష్టశాద్ధవిధమును జెప్పునడ పదునేను శ్లోకములను 12 మారన యనువదింవక వద 

లను. (శాద్దా చరణ విధుల నుగూర్చి విపులముగా 2రివ అధ్యాయమున వర్ణిత మైయుండుట 

చేతను, దానిని. జాలవజకు మారన తెలుంగుచేసియుండుటచేతను ౫38 ఇచ్చట సీ వివరము 

లను వదలియండ వచ్చును. . 

(శాద్దాచరణవిధుల ననువదించు నవనరమునందును నూక్ష్మాతినూక్ష్ముము లైన 

వివరములజోలికి. బోవక మారన నేర్పుగా రచనము గావించెను. ఉదాహరణమునకు ; 

ఆ, ఇష్టభోజనము లిడి కర్త సిద్ధార్థ 
ములును దిలలు నచట. గలయ' జల్రి 

దైత్యహారిమంతతత్పరు.డ తత్త 

దుచిత విధుల నెల్ల నానర నలిపి. (8.190) 

యనువద్యమున( “ద త్రదుచితవిధుల” నన్న చోట మూలమున నెనిమిది శ్లోకముల 

వివరణ మున్నది (268. 47-55, కర్మా చరణవిధిబోధనైకద్భక్షి మూలకర్త కున్నంత 
మారనకు లేకండుటయే దానిని వదలుటకు. గారణము. 

(7) నంన్క్మృత మార్మండేయపురాణమున ప్ 1వ అధ్యాయమునందు 121 శ్లోక 

ములలో నదాచార్యపకారము వివరింపంబడి యున్నది, మారన దీనియందు రమారమి 

నలుబది క్లో క ముల ననువదింనక వదలినా (డు. క థార్హములయం దాచారాదివిధులు నాతి 

దీర్హములై. యుండి కథాగతి కువబలకములుగా నుండవతె నను మారననదాశయ మిందు 

లకు [వధానహేతువై యుండవచ్చును. మారన యిప్పట్టున యను వదించినవిధానమును 

బరిశీలించినచో మూలమున వివరణాత్మకములును, బునరు క్తి పాయములును నైన యంత 

కో. | తివరసాధనె యత్నః కర్తవ్యో గృహమేధినా 
రా (టా గి న 

త్ త్సంసిడ్డా గృహస్థన్య సిద్ధి రత పర త చ॥. (31.10) 

నో, పాడెనారనం పార!తఃం కురా? తృంచయ మాత్మవాస్ అ నే (ని బి 
ఆర్జన చాత్మ భరణం నిత్యనై మి్విత్తికాన్వితమ్॥ 

వాదం చాత్మార్ణమాయన్య మూలభూతం వివరయేత్ 
9 2 

లీ 

ఎవ మాచరతః వుుత అరః సాఫల;? మృచ్చతి॥ a థి అ 

తద్య తాప నిష ధార్థం ధర్మః కామో విపళ్చితా 

పర తారం తథా చాన్సః కామో తవ వల' వేదః అ అ చ జు | 

19. మార్యుం. మహాను. 27, 8-11; 18-17; 10-95. 
] మారు. 8. 185-197. 



దత్త 103 

_పత్యవాయ భయాత్కామ సథాన శ్చావిరోధవాన 
జక (a) 

ద్విధా కామో నిగదిత సి వర్ష్లో౬ఒస్య విరోధత:ః॥. 
ఆజ్ ౧ | 

పరన్పరాను బంధాం శ్చ నర్యా నేతా న్విచింతయక్ 

వివరీతానుబంధాం శ్చ ధర్మాదీం నా ఇాణుష్య మె॥ 

ధ ర్మోధర్మానుబంధార్లో ధర్మో నాత్మార్థవాధ కః 

ఉభాభ్యాం చ ద్వెధాకామ స్తేన తొచ ద్విధా పునః॥ ౨111-18. 

ఇతే గృహమేధి హుతవహు నాహుతుల( బూజించుటయు, గృహబలి యాచరించుటియ, 
వై శ్వదేవ మొనరించుటయు, దేవతాబలుల నిచ్చుటయు మొదలగు నాచారవిశేషముల( 

గూర్చి మూలమున నున్న వివరములను (8!. 964_112) మారన యనువదింపక వదలి 

చె చెను. 

(5) 1892 వ అధ్యాయమున( జాతా దిశుద్దియు, శ్రీధర్మములును, |జాహ్మణాదుల 

యక రకాలను, సంస్కృతమున 97 ల్లో ములలో, జెప్పంబడియున్నవి. నదా 

చారధర్మములకంచెం గొంతనిసారములై న యీయంశములలో మారన యలు వది శ్లోకము 

అకు బైగాన ననువదించుట మాని యీభాగమును క్తుప్త పవజదెను. ఇందలి త్రీధర్మబోధ 

వెంక టేశ్వర (బొంజా యి) వెస్ పతిలోం [బడి ప్రభా గము కింద గు రింప(బడియున్నది. 

బహుశః మారన యనునరించిన మూల|[వతియం దాభాగము (32, 48-60) లేకుండి యుండ 

వచ్చును. మారన యాశౌచాదులలో నతిముఖ్యమైనవానిని మాతమె పేర్కొని, గర్భ 

పాతాద్యశాచాది వివరములను (32, 61.78) వదలివై చెను. ఈయధ్యాయమున. జెప్ప 

బడిన నిత్యకర్మకలాపవిధులు చాలవణ కితఃవూర్య్ణమే గార్త  స్థాదిధర్మ్మవ పవచన సందర్భ 

మున బేర్కన(బడియుండుటచే మారన వానిని మజల 'యనువదింవ క వదలియుండ 

వచ్చును. 

నీరనములై న యిట్టిఘట్టములందు మణివూనలవంటి నీతివద్యములును, అనుభవ 

సారములవంటి సు క్తులును మారన యనువాదమున ప హృ్దయాకర్షక ముగా నిర్మింపంబడి 

యున్నవి. ఉదాహరణమునకు ; 

శో పరదారా నగన వ్యాః పురుషేణ విపశ్చితా॥ 
ణు క ? 

ఇష్టావూర్తాయుషాం వాస్త పరదారగతి ర్నృణామ్ 

నహీద్సశ మనా యుష్యం లోకే కించనవి విద్యలే॥ 

Ua 7 
నయా ఎది దారా విమర్శనమ।ః (32 6264) 

మ, పరదారాగమనంబునం గలుగుపావం బెక్కుు డత్యంత దు 

స్తరమాయుఃక్షయ మాచరించు నయుకెష్టావూ త్రము లేసిన 

న్లరియించు న్పఠలొకము న్యశము నిత పశ శర ము నావు! 
ny 

న్నరుం ఉనా న్యాంగనపొ ంత౭౯బోవమి గడు నర్మంబు ధర్మాత్మకా : (8.237 
ర్లు 
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(పనన్నథారామధురమైన యీపద్యము చి త్తముల నలరించుచు హీతమును బథ్య మొన 

రించుచున్నది. 

ల్లో _ బుణ్యపతాతా వైద్య శ్చ (శోతియః సజలా నదీ 

జితామితో నృపో మత బలవాన్ ధర్మతత్సరః॥ 

తత నిత్యం వసే త్పాజ్జః కుతః కున్ఫవతః సుఖమ్! (31. 116-117) 

. ఎచ్చట శోతియుండును ధన 

మిచ్చునత(డు సీరు గలుగు నేజును వెజ్డు 

న్మచ్చికయును లెకుండును 

నచ్చట వసియింప వలవ దభినుతచరితా 

. జితశతు.డు బలవంతుడు 

నతిధర్మపరుండు నై నె న యవనీకుక 

న్మతిమంతుల కుండ(దగు( గు 

వతికడ వసేయించునత(డు వడయునె నుఖముల్? (8. 248, 249) 

ఈప ద్యములు నుమతీశతకక ర్రవద్య ములను న్మృతికి( దెవ్పీంచుచున్న వి. 

UX 

(గ 

Ill 

సంన్క్బృతమార్కండేయపురాణాంతర్షతము లైన దేవతా స్రవములను గొన్ని టిని 

ననువదింవక వదలియు., గొన్నింటి నతినర్యగహముగా, గుదించియు', గొన్నింటిని 

మూల శ్లోక తాత్పర్యమును ఛాయామాతముగా నుంచుకొని స్వీయకల్పనలు జోడించియు 

మారనకవి తనస్వాతంత్యమును (బకటించుకొనను, (ఉీ మూలమునుండి (గ హింపక 

వదలినస్తుతుల కుదాహరణములు: 

(1) సంస్కృత మార్కుండేయమున దతా కా తేయమాప హాత్మ్యము చెప్పబడు నవనర 

మున బురాణకర్త యొక ' విచ్శిత మైనపద్ధతి ననునరించెను. ఆకథలో బృహస్పతి 

యమరులకును, గర్హుండు కార ర్రవీర్యనకును, జడు(డు తనతం డికిని నమ్మ హర్షి మాహాత్మ్య 

మును జెప్పుచు భక్యావే “ముతో నతనినిం గీ ర్రించెదరు. దతా, వేయమాహాత్య మనుభవము 

నకు వచ్చిన కథకున కట్టియా వెళ ముండుట నహజము. కావున మారన దేవగురువైన 

బృహనృతిచేత మాత ము గుణకీ ర్రనము చేయించి (2. ౨వ), మిగిలినవారిచే నట్టివన కి క్రి 

చేయించుట మానివెచెను. దానివలన. బదిశ్లోక ముల (18. 180_182; 17. వ £3) 

భావము తెలుగున రాలేదు. మూలకర్త వురుషోత్రమనంకిర్ర ర్రనపారవశ్ళము నాళింప 

ననువాదకర్త పునరు క్రినివారణమం[తమును జవించెను, 

(2) సంన్మ్భృతమార్కండేయమున రౌచ్యమనుజన్మ'పకారము _ చెప్ప(బడిన 

నందర్భమున రుచి [బహ్మానుశాననమున( వితృదెవతల|పసాదముకొటకు తప మూని 

నారిని వివిధ నవముల( గేర్తించినట్టు లపెవ అధ్యాయమున వర్షింప(బడియున్న ది. 
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(93. 13.42). మతియు రుచికి, దీతృదేవతలు [పత్యక్ష మైనప్పుడు వారి నతడు స్తుతించి 

నట్లు 94 అధ్యాయమున మొదటిపదునాణుకో కములందు. జెప్ప(బడినది. మారన 9౨వ 

ఆధ్యాయమునందలి పదిశ్లోకములనుమ్మాత మనువదించినాండు.ే* మిగిలినవి వదలి 
నాయడు, మజల రెండవసారి రుచి “యనేకవకారంబుల( బన్తుతించె” (7.81) నని 
మ్మాతము పేరొ_నెనేకాని స్తుతి ననువదింపలేదు. ఉపాఖ్యానవరిమితికి మించినన్తుతీని 
జేపట్టుట మారనయభిమతము కాదని యిచ్చట మనము [గపింపవచ్చును. 

(3) మహారాజవంశ వర్ష నమున సూర్యజనన] పకారమును దెలుపుచు _ నదితి 

నూర్యునిగూర్చి 2క శ్లోకములలో (101. 16-86) స్తుతి యొనర్చినట్టు నంస్కృతపురాణ 
మున వర్ణింపంబడియుండ మారన వానిలో నైదుక్లోకములనుమాత మనువదించెను. 15 
నంగహసోతరచనా।వీతియే మారనబే నిట్లు చేయించిన దనవచ్చును. 

(4) అర్భృ_మాహాత్మర వతిపాదక మైన రాజవర్థనరాజచరి తమున (దాహ్మణ 

బృందము రాజున కాయుర్వ్యృద్ధి గలుగుట కై నూర్యుసిగూర్చి తప మాచరించుచు నదైవుని 

స్తుతించిన విధము సంస్కృతమున 14 శోక ములలో16 వర్ణింప(బడియుండ మారన 

యెనిమిదిల్లోకములనుమ్మ్నాత మనువదించెను.3” స్తుతిబాహుళ్యము నరికట్టి కథార్థముల 
క త్యంత పాధాన్య మిచ్చుటకై మారన యీవద్దతి ననునరించె నని యూహింపవచ్చును. 

(3) మూలమున విస్తారములై యున్న స్తుతులను సం్యగహించినయట్టివాని కుదాహ 

రణము లొండురెం ద్నీకింద నీయంబడుచున్నవి : 

(1) కువలయాశ్వచర్మితమున నళ్వతరు డొనర్చిన నరన్వతీ సవమును మారన 
సం్యగహ మొనరించెను. మూలము :- 

శ్. జగద్ధాాతీం మహాదేవీ మారిరాధయిషుః శుభామ్ 

స్తోవష్యే (వణమ్య శిరసా (బహ్మయోనిం నరన్వతీమ్ ॥ 

సదనర్డేవి యత్కించి న్మోక్షబంధార్థవత్పదమ్ 

తత్సర్వం తయ్యనంయోగం యోగవ దేవి నసంనీతమ్ ॥ 
క్ష ద థి 

తమ మక్షరం వదం దెవి యత సర్వం _పతిష్టితమి 

అక్షరం వరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ 1) (తరం. | పె. _వతి) 

అక్షరం వరమం బవ హ్మ జగచై త తరాత్మకమ్ 

వాం _ మాం చం న అల్లో దె రుణ్యవస్థితో వహ్ని ర్ ము క పరమాణమవకః ॥ 

తథా తఇయి నీతం | బహ్మ జగచ్చేద మ శేషతః 
యం యి 

ఓంకారాతర సంసొనం య తే దేవి సిరం తితమ్ ॥ (చి సరయు) ఖీ థి భి థి" | 

14. మార్మ-౦- వ మహాప్ప. 98. 18, 14, 16, £0, 82, 81, 88, 86, 41, 42. 

15. మార్కం. మహావు. 101.16.9౧= మారనమార్చు. 7.90.84. 

16. మార్గం. మహాను. 106. 62.74 & 78, 

17. మార్యం. మవిపు. 1068. 62,69 =మార నమార్ము . 7. 166.159. 
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తత మాత్యాతయం సర్వ నుస్తే యద్దేవి నా నీచ 

తయోలోకా ప్రయో వేదా నరివిద్యం పావకాస్త్రయః || 

(తీజ్ జ్యోతీంషి వర్ణా శ్చ [తయోధర్మా దయ స్తథా 

తయోగుణా స్రయక్ళజ్ణా ప్రయో దేవా నథా (శమాః ॥ 

[త్రయః కాలా న్రథావస్థాః విత రో౭_హ ర్నికాదయః 

ఏత న్మాతాతయం దేవి తవరూపం సరస్వతి ॥ 

విభిన్నదర్శనా మాయా బహ్మణో హి ననాతనీ 

సోమ సంస్థా హవి సంస్థా పాకన ంస్టా శ్చ సప్తయాః ॥ 

తా స్వదుచ్చారణా దేవి పావ్యన్తే (ఐ బహ్మవాదిభిః 

అని ర్హశ్యం తథాచాన్య దర్ధమ్మాతా న్రితం పరమ్ ॥ 

నచా స్యేననత జ్జిహ్వా తాల్యోష్టై వ దిథి రుచ్యతే 

ఇం|దోవీ వనవో బ్రహ్మా చందార్కా జ కోతి రేవచ ॥ 

విశ్వావానం విశ్వరూపం విశ్వేశం వరమేశ్వ్యరమ్ 
సాంఖ్యవేదా న్లవేదో క్షం బహు శాక్షా స్టిరకృతమ్ || 

అనాదిమధ్యనిధనం నదనన్న నదెవతు 

ఏకం త్వనేకం నా ప్యేకం భవఖెదై స్వ్పమ్మాశితమ్ ॥ 

అనాఖ్యం షడ్డు ణాఖ్యం చ వర్గాఖ్యం (తిగుణాళ యమ్ 

నాశ క్రిమతా మేకం శకి వై భావికం పరమ్ ॥ 

నుఖానుఖం మహాసొఖ్య రూపం త్రం్రయి విభావ్యతే 

ఏవం డేవి తకఇయావ్యావం నకలం నిష్కలం చ యత్ ॥ 

అదై ప్రతావస్టితం (బహ్మ యచ్చ ద్వైతే వ్యవస్థిత ము॥ 

యో ఒర్థా స్త్యా యే వినశ్య న్తి చాన్యే 

యే వా న్గూలా వు చ సూమ్మా చ్చ నూత్చాః। 

యేవా భూమౌ యె నరి శేన్యతో వా 

తేషాం నత్యం త్యత్త ఏ వోవలబ్రిః Il 

చ్చామూర్తం యచ్చ మూర్తం నమ_స్రం 

య ద్వాభూతే మేక ష్ష్ మెఃం చ కించిత్ 

య ద్దేవ్య ని మాతలే భే౬ఒన్వతో వా ఫ్రీ 
తత్సంబద్దం తత్స్యరై ట్ర్ sg న శ్చ | (21వ 1.45) 

టై కోలు 

మారన యనువాదము ; 

ఢాదుణ్ం బరమాణువులును చద్దయు నున్న 
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ట్రారాధనీయమూ ర్తివి 

భారతి ! పీయందు నుండు [బహ ము జగమున్, 

క, అరయ నీనెల వగు నోం 

కారము మాతాతయమున( గాదే యుండు 

న్భారతి : సదనన్మయ మగు 

సారాసారద్యయంబు సంవన్నంబై . 

వ. దేవీ: యని రైశ్య న్యభావంబును దిణవార్థమాతా!శితంబును వికారరహితంబును 

దాలుదంతోష షవుట జిహ్వావా పారదూరంబును సాంఖ్యవేదాంతో క్షంబును నాది 

మధ్యాంతరహితంబును నై వెలుంగు పరంజ్యోతి నసీన్యరూవం బిట్టి దని నీరూపింప 

నెవరికి శక్యంబు నిత్యంబులు ననిత్యంబులు స్ట సూలంబులు నూక్ష్మంబులు నైన 

బహు విధపదార్థంబులు సీవలన నుద్భవిల్లు సిన్వరవ్యంజనంబులం జేసి నమ స్పంబు 

నంవ్యావ్తంబై యుండు నీమహామహిమ యవాజఖ్మాననగోచరం బని యనేక 

వకారంబులం [బస్తుతించిన౯ (బసన్నయె నరన్వతి... ... (3. 50-52) 

అశ్వతరుండు వాగ్రవిని మెచ్పెంచి నంగీతవిద్యావికారదత్వమును బొంది దానిచే 

బరమెళ్వురుని మెవ్పించి. యాదేవునివసా దమువలన మదాలసను బు త్రిక గా( బడ సెను. 

కావునం గథలో వాణీపర మెళ్వరులతు నమాన్నపాధాన్యము కలదు. మూలమున వాణిస్తుతి 

యతివివులముగను, శివస్తుతి _పసావనమాతముగను రచింపంబడినవి. అవి కథాపయాో 

జనానుకూలముగా లేవని మారన గమనించి, వాణీస్తుతిని నం|గహించియు( శివస్తుతిని 

వి స్తరించియు( గ థార్హములకు సార్ధక్యము గల్పించినాడు. కావున, నిది యతనిరచనా 

శిల్పఖాగ మై యౌచిత్యపోషక మగుచున్నది. 

(2) దుర్గాన ప్రశతియందు శుంభనిశుంభదానవనంహా రార్థము న పరభ్ల దేవినిగూర్చి 

యొనరించిన న్రవమును మారన నం|గవహముగా ననువదించెను. 1కి ఉడావారణమునకు: 

“నమ స్తవై్వై నమ సస్య నమ సన నమోనమః”. అను మకుటముతో? గీ ర్రింవ(బడిన 

యిలువదియొక కోకములను (82, 15 -_ లర్) మారన యొక సినవద్యమునందు 

(6.1359) గుదించివై చె చెను. 

(0) మారన మూలభావముల నూంతగా. గొని సీంయ,వతిథాశ క్రి  న్యతంత 

కల్పములైన స్రతములు రచించిన ఘట్టము లీపురాణమున6 గలవు. మారన యట్టి వాని 

) (డు. మచ్చున కొ ండురెండుదాహరణ తీయ 
(= 

IR 

వట [వత్యేకాభినివే నము (వకటించియనా 

బడుచున్నవి: 

(1) వైవన్వత మన్వంతరగాథలో _దేవదేవగ్గిగణములు తవనుని స్తుతించిన 

నిధము మూలమున 12 శోశతములలో (75.2_19) వర్దింవణడియున్న ది. మారన వాని 

3 

18. మారం. మహాన) రితి. 7. 40 =మారనమార్శ. 6. 180-184. 
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నన్నింటి ననువదింవవలె నని తలంవక న్యతం|తములును, ధారామధురములును నరళ 

నుందరములు నె న సద్యములలో నుతించెను, ఉదా: 

ఊఉ. నా కివియేల నాక విని నవంక నిచ్చలు సీవె య ర్యముల్ 
యం ఖు 

గ కొనుమాడ్కి మానుతులు గై కొను సీకరుణా విళోకన 

శ్రీకి నివానమై వెలయ(జేయుము మమ్ము సమ న్రలోకశో 

కాకర ।; యోూదివాకర | (ప్రభాకర ! భ కజన్యపభారరా | 

చ, నలిలము లాటిగా6 గలుగు సర్వవదార్హ ములు నృవత్కరం 

బులు వెడ సోకినం గరము పూతతం. బొందు. దిలోకవర్తనం 

బులును సమ సక ర్మములు పొల్పుగ నీ వృదయింవకుండినన్ 

నిలుచు జరాచరాత్ముడవు సీవు దివాకర: భ క్షశంకరా! (క, కిల్క్-8508) 

తియ్యని తెలుంగు పలుకుబడియును, మననును గఆఅంగించు విన్నపంపు ధోరణియును, 

చదులూరించు నాళుక విత్వధారయును, సరసశత కక విత్యశిల్ప మును బుణికివుచ్చుకొనిన 

యీపద్యములు మారనస్తుతిరచ నాపాటవమునకు గీటురాళ్ళు : 

(2) స ప్రమాశ్వ్యానమున విశ్వకర్మ నూర్యతేజశ్నాత మొనర్చుచు( జేసిన దివాకర 

స్తుతి మూలమున, బదునొకండు శ్లో కములలో (104.111) నొనర్పుంబడియున్నది. 

మారన వానిలో మూడింటిని మాతమె (గహించి వానిలోనిభావములను చికిలి పెట్టి విశిష్ట 

వ్యక్తత్వము గల పద్యబంధ ములను మూడింటిని నిర్మించెను. 

NE కణ ముదయాచలమౌళిమణిః నురగణమహితహితో జగతః 

త మురుమయూఖనహానవపు ర్లగతి విభాసి తమాంసి నుదన్। (104.6) 

చ. కెకనదరుణాంబుడాతనవకాంతి నుదంచితచారుకొం 

చనరుచిం ద పతా మవిలనద్యుతి నూత్నలనత్చవాళదీ 
war a) నా 

[పి నిజతి నూద్దతాంశుతతి దిక్కుల ( బర్వి వెలుంగ నొప్పు సీ 

దినమణికి న్నభోమణికి దేవశిరోమణి కేను మొక్కె_దన్. (7.118) 

కో. రథ మధిరుహ్య సమావయవం చారువికంవిత మురురుచిరమ్ 

నతత మభిన్నహయెః భగవ క్పరసీ జగ ద్ధితాయ వితతమ్. (104.8) 

చ, అనువమవేగన తనముదంచితవాహనవాహ్యమానకాం 

చనరథచ కనంకషణచారునుమేరునగేం_దసానునం 

జనితనువర్ణరేణుచయనంతత భూషిత దీ ప్రీ యన యీ 

దినమణికి న్నభోమణికి దేవశిరోమణి 'కేను మొక్కెదన్॥. (7. 124 

ఘూలశ్లోకభావములకు మించిన యూహానంపదయ్య, థావనమున్నతికి. చగిన్ల శయ్యా 



మారన అనువాద పద్ధతి 109 

సౌభాగ్యమును, నాయకమణివోలె భాసించు మకుట్టవభయు. జేరి వైపద్యములు మారన 

౩ లీమ్ముదతో గంభీరములై భాసించుచున్నవి. 

నో భవతిమిరానవపానమదా ద్భవతి విలోహితవి, గహతా 

మిహిర విభాసి యతః నుతరాం |తిభువనభావనభానిక రై ౭ ॥ (104. 7) 

చ. భుననిళి డాంధకారరిపుఖండనచండమయూఖరాజిచే 

ననుదినము | నృథాతములయం దమృతాంపమరీచి వేండిగా 

వనజము లుల్లసిల్రంగ( దొవల్ మొగుడ నృథమాది( బొల్సు సీ 

దినమణికి న్నభోమణికి దేవశిరోమణి కేను [మొక్కె_దన్. (7. 128) 

సూర్యునియరుణిమకు తిమిరానవపాసమత్తతను హేతువుగా భావించి చమత్కూరించినాండు 

మూలక ర్త. జగత్సాక్నిని మదిరాపానమత్తునిగా భావింవంజాలకపోయినాండు మారన. 

తిమిరరాక్షననంహోరపిరునిగా రౌ|ద మూ ర్తిగా నాదిత్యుని భావించి చండమయూఖము లాతని 

యనుభావములుగా నిబంధించి వర్హించినా(డు. న్యజనరక్షణ విజనశిక్షణన్ఫూ ర్తి వనజ 

ముల నుల్లసేల్ల( జేయుటలోను, కలువలను ముకుళింపంబేయుట లోను నూర్యనారాయణు(డు 

వకటించుచుండె నని మారన యొక వి శేషార్థమును వ్యజింప6జే నెను. 

(8) దుర్గాన పశతియందు నుర లొనరించిన మహిషానురమర్దనీస్తు తి పలి కోకము 

అలో (81. వ్ క) రచింవంబడియుండ మారన దాని నంతయు గహింవక దాదాపు 

10 శ్లోక ములభావమును. మాతము గహించి యనువదించెను. ఈస్తుతియం దెడనెడ 

స్వత ంతచ్చాయలు కానవచ్చుచున్నను, భావానువాదముసకు. జక్కనియుదాహరణము 

అలనందగు పద్యముల నె 6చింటిని (6. 117-118; 121_128) పంచరత్న ములవలె 

నిర్మించియుండెను. వానిలో మచ్చునకు 

లా. దృష్ట్యాతు దేవి కువిత| భుకుటీక రాల 

ముద్యచ్చశాంక నదృశచ్చవి య న్ననద్యః | 

(పాణా న్ముమోచ మహిష సదతీవ చితం 

E రివ్యతే హి హీ కుపితాంతక దర్శనేన I (81. 13) 

ఉ. భూరి నముద్యదిందురుచి( బొల్సి వటుభుకుటీక రాళ మె 

దారుణకోవతీ[వ మగు తావక వక్షము చూచిన యా 

నెరిభదానవుండు వెన జావమి చోద్యముగాదె భైరవీ : 

యేరికి( బాణముల్ నిలుచునే కువితాంతకదర్శనంబునన, (6. 121) 

3g 
. యా శ్రీః స్వయం సుక్ఫతినాం భవనేె ష్వల క్రిక్ 

శీ 

పాపాత్మ నాం కృతధియాం హృదయేమ బుద్ధిః ! 

గోదా సతాం కులజన పభ వన్య అజా 
-_ 0 బె 

తాం త్యా నతా; స్మ వరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ || (81.5) 
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చ. నమజనులయందు లవి యయి, నూరిజనంబులయందు బుద్ది యె 
pe 

కుజనులయం దలశి్య యయి, గో|తవవితులయందు లజ్జ యె 

దు శాంతి యయి, విన్ఫురణం జెలువొందుదేవి కే 

Ee £2 ట్ర te సల్ వ సను ల్పెలంగ మొక్కాద మర్టి( (దిలోకరడషకై , 

(6.122 

(పజానృష్టి, భూగోళవివరణాధ్యాయములందు మారన మనుష్యదంపతుల వర్ణగుణ 

[కియాదులను వర్ణించునవనరమున బదునై దుక్లోకములను (46, 19-29), పట్టణ్మగామ 

ఘాషవరమాణములు నెవ్పునెడ |వపమాణ (కొలతల) వివరములు తెల్పెడి యైదుళ్లోకము 

ను (16. ౩6-40), గంగావతరణఘట్టమున నాజుశ్లోకములను (53. 21-26), విడిచి 

యుండెను. కూర్మనంస్థానవర్ణనమున దాదాపు మువ్చ ది క్లోక ముల భావ మొక్కాసనమున, 

గుదించి రచించెను.*9 కావున భొాగోళికా ద్యంళవి వరణమునందును మారన నం|గహో త్మక 

మైన కథనవద్ధతినె య యువలంబించినా' డని స్పష్టమగుచున్నది. నర్గా దిక థార్థములు రం 

అద్భుత కిరసము, దితములు, వానియందు వివరణాత త్మక ములును, 'నీరనములునై న 

తగ్గించి మారన యౌచిత్యము పాటించెను. 

హహ. 

న్ని 

క్. 

IV 
మారనమహాక వి మార్కండేయపురాణక భార్థములను నంగ హించుటయం దొచి 

త్యము నవథిగా నుంచుకొని సార్థక  మెనరచన మొనర్చుటకు యత్నించెను. ఈకింది 

నీయంబడుచున్న యదాహరణము లాకవి వివిధకథానందర్భములందు ( బక టించిన 

'వతిభావివెకముల( జాటుచున్న వి. 

( 
పదునొాక 

దె 

r 

వ్ ) మార్క ండేయవురాణారంభ్రమున జై జె మినిముని యొనరించిన మహాభారత వళంగ 

ండుశ్ట్లొ కము ములలో విరచింవ(బడియన' ది. మారన వానిలో నాజింటిని,20 

ను౯గుచెసి, మిగిలినవానిని®ి? వదలివై చెను, ఆనువదింవని శ్లోకములు చాలవజకు 

శషశ్లోక ముల తాత్సర్యమునకు వివరణ పాయములును, పునరు క్తిపాయములునై యున్నవి, 

మారన 1 అధ్యా. వివ శ్రోము ననువదించుచు_ 

చ. వినుము మునీఐద ! వేదనిధి విష్ణనిభుండు వరాళరాత్మజుం 

డనభఘయళుండు సర్వనిగ మార్ధయుతంబును నర్యధర్మసా 

ధనమును సర్వశాస్త్రక లితంబును నర్యక థాభిశోభితం 

బును నగు భారతంబు కృతవుణ్యు( డొనర్చె నవి న్రరంబుగన్, (1.4) 

అని విస్తరించి చెప్పిన తెను;గువద్యమునందు వెళ్లోకముల తాత్పర్యము గతార మగు 

చున్నది. మజియును ఆంధమహాభ రతా దివర్యమున, వై శ్లోకార్థములు. చెప్ప: బడె 

16. మారం. మహోవు, ర్ర్. 4, లి = మారనమార్కు. 4.185, 

20, శూర 5 5, 10, 11, 12. 

21]. మారం, మహావు. 1. క 6, 7,8,9. 



మారన అనుభాదపద్దతీ 111 

యున్న వి. వానీని “చతుర్వర్గ వర్గా నుబంధబంధుర కథేతిహానంబులును, చతుర్వుర్లా 

_శమధర్మకర్మంబులును *. 22 “ధర్మశాస్త్రజ్జులు ధర్యళాస్త్రంబని... “= 23 యనెడి 

గద్యవద్యభాగములం దనునరించియున్నా(డు. నన్న యనువాదము నెణిగినవా( 

తగుటచే మారన తనపురాణము “నర్వక థాఖిళోభిత' మని యమూలక మైన విశేషణముచే( 

గీర్తించియున్నా6డు. మిగిలినవి తెలు-గుభారతమున.: జెవ్న(బడిన వని కాంజోలు వదలి 

నాండు. మారన గైకొన్న కోక ములను గూడ గుడ్డిగా ననువదింపలేదు 

శో | తిదళాగాం యథా విష్ణు తింపదాం (బాహ్మణో యథా 

యధాయుధథానాం కులిశ మిం; దియాణాం యథా మనః 

మహాభారత ము తమము॥ (ఉల) 

శ్ 

లలో? గులిశమువలరె నను ఉపమానములను మారన యనువదింపక వదలినా (డు. మిగిలిన 

వానిలో నిందియములలో మనన్సువలె ననుఉపమానము నాదియం దుంచినా.డు. భార 

తము నర్వశాస్త్రములలో ను త్తమ మైన దని మూలమున నుండ- “ఎక్కు.డ్లై భారతంబు 

పురాణవిరతిలోన”యని మార్చినా(డు. మారన వాయచున్నది మహా 

రత (ప్రశ నితో నారంభించుచున్న ది. భారతము పారాణి 

పరాణసముచృయ మని కీర్తిం చివంబడుచున్నది. కావున మారన దానిసి 

వీనిని 1.5పద్యముగా ననువదించుచు భూషణములలో వరచూడామణీవలె, నాయుధము 

డేయు.డు జె మినిమునికి. జెప్పిన దోణచరిః తమునందు నారద 

మహర్షి దెవేందునియెదుట. రం భామేనకాదులలో న త్యపాండిత్యమునం దెవ్వతె మిన్న 
అ 

కో. గుణరూవవిహేనాయా సద్ది రా ట్యన్య నాని వె 
యా Ho న a న్ 

జార ధిషా నవ న్న్న త్యం నృత్య మన్య దిపిడంబనమ్॥ (1 26) 

నట్టు మూలమున గలదు. లది శా స్రార్థ విషయ మని కాబోలు మారన 

నములందు నూడ్షా జూ ంశళ వివరణము నెయకుండుట నన్నయ 
తు 

యన వాదవద్ధతిలో ( గాననగును. మారన యా యా మార్లము ననునరించెను 

(3) శమికమహార్షి కురు శే తమున గజఘంటానిలయమున నున్న ధర్మవకుల 

నాచరించి నటం శ్యేనమా ర్దాలము: వాదుల వంనికయము లేకుండ నతి ప్రయత్నమున 

నిజా క్రమమున రత్నెంవ శొషుఖల కుద్చోధించుచు, బల్కిన యూీూ(కిందిమాటలను మారన 

యనువదింవలేదు 
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el ద్విజాః కింవాతి యత్నేన మార్యంతే క్ర కర్మభి ౩ స్వకైః 

రక్ష్యంతె చాఖిలా జీవాయ థె తే పక్షిబాలకాః | 

తథాపి యత్నః కర్తవ్యో నరః నర్వేమ కర్మసు 

కుర్య న్చురువకారన్లు వాచ్యతాం యాతినో నతామ్ ॥ (2.62.63) 

ఆవంత యవకాశము దొజికిన( జాలు _ అమోఘమైన యువదేశవాక్యముల నుచ్చరింప 

జేయుట బుష్యైన మూలకర్త స్వభావము, లౌకికు(జైన కవి వాని క థార్థ సార్థర్యమును 

గణించి యనువదించుకొనును. శమీక మహర్షి శిష్యుల తో ““నాయ్యన నెత్తికొని రండని 

పనిచెను. ఆతనిచిత్తమున నాపక్షినంతానమును సాధ్యమైన ంతత్వరలో నురక్షిత్మపాంతము 

నకు6 జేరి ర్పింపవలయుననెడి యాతము గొచరించుచున్నది. వేగవృత్త్తి గల చిత్తము 

ర్హనం ౨భాషణము సేయ నిచ్చగింపదు కావున మారన వైవాక్యముల ననువదింపక విడచి 

శమెకమునిచిత వృత్తిని న సహజముగా. జ్విత్రింప యత్నించెను. 

4 ధర్యపత్షులు శమీక మహర్షికి స్వీయవూర్యజన్మవృతాంత ము నెజింగించుచు_ 

సుక్కపండు వక్షిరూపమున నున్న ఇందునికి( దనళదిరము నాహారముగా నమర్పించుచు 

నీ కిందిమాట లనినట్లు మూలము: 

డా 

కర్మణాన్యేన వా విపైం ర్య తృత్యపరిపాలనాత్ || (ఏ, 47-40) 

ఇందు స్వేయనత్య_వతప్రాళ సృమును దానే పొగడుకొనుచుండుటచే నుకృళనకు వికత్త 
వ 

నత్వదోష మెర ర్నడవచ్చు నని మారన యేతద్వాక్యములను దొల6గించి పా తపోషణము 

గావించెను. హరిళ్చం;దో పాథఖ్యానాదుల లో సత్య్వవత మాహాత్మ్యము  విశదముగా వరింవ( 
wl (a ana బి ' 3a 

బడియుందుట చె నిచ్చట నేతన్మా_త క్లో కతాత్సర్యము వలన6 బురాణోవదేశగొౌరవమునకు 

లాఘవ మర్చడ దని మాదన యభి పాయమె యుండవచ్చును. 

(5) జె మినిముని ధర్మపక్షులను దర్శించి భారతారములను _బశ్నించుఘట్రము 
en ॥ థి (ఆ) 

మూలమున నిణువదియెదు క్లో కములలో నుండ మారన యందు దాదావు సగముభాగము 

ననువదింవక వదలను. జై "మిని ధర్మ పక్షులకు స్వ సివచనపూర్వక ముగా దన నెణిం 

గించుకొని వితృశావదుఃఖము నువశమింసC( జేయు సాంత్వన నవచనములచె వారి 

నాశ్యాసించెను. 

న మన్యు ర్నఖలు క్రర్తన్యో య యత్న! తాతీవ మన్యునా 

హవా? ఖగతర్ర మావన్నా న ర్ణథా దిష్టమేవ తత్ ॥ 
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దత్యా యాచని పురుషా హత్యా వధ్య బా౭_వరె 
చా ల్ మ ఒ వ ఒం గి అల ఇర జా 
వాతయిత్వా చ వాన్యన్త ఎవ తపనఃక్ష్షయాత ॥ 

ల 

ఈ జెమిని వాక్యములను మారన యనువదింపక వదలెను. వపరమశానులెన | దోణనంద పరమత 

నుల కీయుపదెశ మనవనర మను తలంవున మారన వదలెనేమో కాని జై మినిముని 

యీవా "క్యములలో . బయల 6 బరామర్శించుట యెంతయో యుచితముగా( గానువించుచున్నడది, 

మారన యావాక్యములను వదలియు _ మూలమునందలి 4.158 శోకము ననువదించుచుా 

క, మాయొడపలలో నుండెడు 

నాయత తవితృకోవవ నహ్నియంతయు నడ(గన్ 

శ్రీయుత | భవద్విలోక న 

తోయంబుల( జేసి నకలదుఃఖచ్యుతిగానే, (1.104) 

ఆఅనుపతులమాటలను యకాతథధముగా. బేర్కొనెను. జైమినివరామర్శ కీవాక్యములు 

నమాధానములుగా నున్నచో నాం _ధమున మజియు కోభించియుండెడివి. 

“ మూలమున ధర్మవత్తులు జై మినిముని నడిగిన కుశల వః శ్నలు తెలుంగున రాలేదు 

న్ కచ్చి ల్త లే కుళలం _బహ్మ న్నాశమే మృగవ విమ 

వృష ష్యధ లతాగుల్మ త్వకార తృణజాతిష్పు || 

ఆఅథవానైత దుక్రంవై సమ్య గస్మాభిరా ద్భత 

భవతాం నంగమో యేషాం శేష మకుశలం కుత౩ ॥ (4 19-20) 

“అధవా న నై తదు త్తం వై 03 నె యీ పేశ్నల నడిగించుట యేల యని మార 

వదలియుండవచ్చును. కమా నిట్టి కుకోల; [పా నా లదుగుట మువషిమర్యాద వల ౮ 

దాం 

గానువించుచున్నది. అట్టి లాంఛనమే కాకపోయినవో అందు విశేష మేమియు. గానరాదు. 

కావున మారనద్భష్షి నాక ర్షి ంచియుండియుండును | 

జెమిని మార్క్యండెయమహర్షి నడిగిన భారతార్థ సంక యము! నె ధర్మవక్షుల 

నడిగాను. మూలమున న్మాపళ్నలు రండుతావులందును నై దేసిశ్లోకముల అలో వివరింపంబడి 

యున) వి. మారన యతత్పునరు క్రి నివారించి యీఘట్ట మున “నత(డు మా గ్రాండెయు 

నడిగినయటుల నన్నియర్థందులు నడుగుటయు” నని మాతము రచించెను 

(6) పాంచాలిభ రృృపంచకక థాంశవివరణము నైయనెడ ధర్మపక్షులు |చౌవది 

శోచీదేవ్యం శమున జన్మించె నని ని చెప్పినట్లు తరంగిణీ, వె స (మడాను) (పతిలోం వేర్కొ న 

బడియున్న ది. 

రి 
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రణ పంచధా భగవా న్నిత్య మవతీర్ణ శ్లో త।కతుః 
కవాలా. 

పెలోమీ యాహి నంభూతా సాత్వియ ౦ 'దుపదాత 

ది 

_దువదన్య ఇగృహేజాతా హౌలోమీ పా వతి |వతా । 

జాతన్య పంచధా జిష్టోః పీణనాయ మహీతలే 
త స్యోత్చ న్నా మహాభాగా పత్నీ క కృష్టా హుతాశనాత్ ॥ 

శక స్యైకన్య నా పత్నీ కృషా నాన్యన్య కన్యచిం ॥ (5.26 _29) 

ఈశ్లోకములలో “తస్యోత్చన్నా మహాభాగా... అను శోకపాదమునకు ముందున్నభాగము 

వేంక టేశ్వర వెస్ (బొ ంబాయి) వతిలో గానరాదు. పర్గిటరువంటి పురాణపరిష్క. ర్త 

రీశ్లోక ములను (గ హించినారు. మహాభారత మునందు దౌవది లక్ష్మీ దేవ్యంశమున జన్నించె 

నని చెప్పంబడుట వలన, గలిగిన కథార స్థవై రుధ్యమును మార్కండేయ పురాణము తొల 

గించుచున్న దనియు వారు బావించుచున్నా రు. 2క మారన దీని ననువదింవలే దనంగా 

నాతం డనునరించిన సంన్మ్భత పురాణ _పతియందును నీయంశము లేదనియే భావించుట 

యుచితము కాగలదు. 

(/) ౩ బ్య దుఃఖితు(డై న హరిళ్చం్య! దునితో నత్యవాక్య పాలన! వభావమును 
(టు 

శ, నా&తకః పరతరం ధర్మం వద ని పురుషన స్యతు 

యాద్భశం పురుషవ్యాఘ స్వనత్యపరిపాలనమ్ || (8.18) 

అని తెలవి, యంతటితో నాగక తదుపబలకముగా సీ క్రింది రెండు శ్లోక ములనుగూడ 

[వతిపాదించినది. 

కా, అగ్నిహోత్ర మధీతం వా దానాద్యాశ్చాథఖిలాః కియా; 

భజ నై తన్యవై ఫల్యం యన్యవాక్య మకారణమ్ ॥ 

సత్య మత్యంత ముదితం ధర్మశా స్తేమ ధీమతామ్ 

తారణాయాన్ఫతం తద త్చాతనాయా కృతాత్మనామ్ i (5. 19-26) 

మారన “అధిస: మేటిధర్మంబు సత్యంబ యండు”" అను _వధానతాత్సర్యమును 

మాతము నూత త _పాయముగా వెలువరించి, గతానుగతిక ములై న యీ రెండు క్లో ళ ములను 

స్పృృశింపక వదలియుండును ! 

(3) ఆడిబక కయుద్ధవృత్తాంతమున వసే సీష్టు (డు విశ్వామితుని శోవించుటకుం గల 

హతువును వివరించి చెప్పినట్లు మూలమున6 గలదు. 

24. “The Mahabharata, however, presented a further difficulty, for 
why should Lakshmi have become incornate to be the wife of 
incornations of [1602 2 The birds alter this, declaring (again at 
variance with Mahabharata) thatit was Indra’s wife who became 
incornate as Draupadi’. 

-—Markandeya Purana - Intro. by F.E, Pargiter. P. xviii. 
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చి మ ౯ న అప ఇప వాం గ లా వగా GIR శ్రుత్వా నరాధివ మిమం స్వరాజ్యా చవరొహీతటు 

మహాత్మానం మహాభాగం దేవబాహ్మణపూజక యే ॥| 

యస్మా త్స సతవా కాన శ్శతా వది విమత్సరః 

అనాగా శ్చావి ధర్మాత్మా హ్యవమతో మదా శయః || 

సవత్నీ వుతభృత్య స్తు (పాపితో౬న్వాం దశాం యతః 

న రాజ్యా చ్చ్యావితోఒనెన బహుశ శ్చ ఖిలీకృతః I 

తస్మా దురాత్మా [బహ్మ ద్వి ట్పాోజ్ఞానా మవరోధళః 

మచ్చాపోవహతో మూఢ సృబకత్వ మవాప్ప్యుసే న (9.09) 
ల 

ఇందు చివరశ్లోక ముయొక యు త్రరార్థము తప్ప మిగిలినథోర ములన్నియు, దెలు(ంగున 
లా 

ననువదింపంబడలేదు. వైళ్లోకములందలి హరిశ్చం్యదగు ణకి ద్రనము వసీష్టశిష్యవాత్సల్య 

మును, విశ్యామి! 'తనిందను, తద్గ్దల మత్స రభావమును వ్య క్షవఅచుచున్న వి, అయినను 

హరిశ్చందవిశ్వామి తపా తలగుజశీలములు హరిశ్చందో పాథ్యానవఠనముచే. బఠిత 

[గహించియుండును. కావున! దత్పునరుక్రి యనవనర మని భావించి మారన యాభాగ 

మును వదలి యుండవచ్చును. 

ఈ యుపాఖ్యానమున ౨దే యాతి బక యుద్ధమువలన; గలిగిన [పాణిృషయమును 

తలు వితామహునకు విన్నవింప న్నాబహ్మ యాయద్ధము మాన్చుటకై భూల్ లోకమునకు 

వచ్చె నని కలదు, మారన దేవతలవేడికోలుభాగము "సనువదింవక వదలివై చెను. 

(9) మదాలన యలర్కున కువదెశించిన రాజనీతి మార్కండెయవురాణమున 

నిజువదినాల్లవయధ్యాయమున మువ్పదినాలుగుక్లోకము ముల లో వర్రితమై యున్నది. వానిలోని 
వ 

నిబువదియుడుక్లోక ములను మారన యనువదించి, యీ క్రింది కోకములను వదలను 
(ఆ) 

శ క] న 2 వాం 5 చె ~ గారి జే cp జ్ఞయాగ్ని విస్ఫులింగానొ 0; దీజచేషా చ ₹ ల్కలః 

ర నాం కంర 8 కంరే వుధివీ చందను ర్యన్వరూన కా సీత్యర్థ పృథిఐ శీతా ॥ 

బంధకీ పద్మ శరభ శూలికా గుర్విణీ స్త న్తనాతె 

వం సామ్నాచ వేదేన (పదానేన చ పార్థివ [| క 

ఖ 
సా న్ వ స్ భ్ జక న జ్, వండిన చ _పకుర్విత నీత్యర్థం వృథివీక్షితా 

_పజ్జా నృవపణ వాదేయా తథా చండాల యోషితః॥ (24.20-22) 

సూర్యచం_దాదులరూవములను రాజు తాల్బవలె నని పలివ శ్లోకమున, జెప్ప6ంబడియుం 

డుటవలనను, బంధ క్యాద్యుపమానము లుదా త్తములు కాకుండుటచేతను మారన 

యీోమూ(డింటిని వవలియుండును. 29వ శోక ములో శ|కార్క_యమసోమరూపములను 

దాల్పవలె నని నూత పాయముగా( వ్సీ తరువాతి శక్లోకములలో రా శాయారూవముల( 

దాల్చి సాధీంచుసయోజనములను _గమముగా మూలకర్త వివరించియుండను. వానిలో 

మారన చందవవనరూవములుగా రా జెట్లు భాసించునో చెప్పెడి మూలక్లోకములను ఆనువ వ 

దించలేదు. అవి :? 
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కో, వూరెేందు మాలోక్య యథా _ఐతిమాన జాయతి నరః 
య ణు 

వే పజాంఃం నరా భంాతా నచ*శి వతహు ॥ ఎవం యత పజాః సర ఏ నిర్వ స్రచ్చిళి 

థ థి 
వరారే కషూతే ధర్మా తృరాజా న్యర మెషంతి || (24.27-_29) 

లౌ ల “ద్ర గ ౧ లి 

మారన యికోకములనుగూడ యనువదించియుండిన దో మూలతాత్సర్యము విశదమయి 
రా 

(10) అతిమహర్షి పోక్త మైన యతిథివూజావిధానమునందు మాంసాన్నశాకాదు 

లతిథుల కరింవవలె నని యుండ నచ్చోట మారన ఫలమూలాన్నశాక ములను 

జెప్పెను.25 మాంనభక్షణము పాపహేతు వని నమ్ము దక్షిణభారతవాసి యగు |జాహ్మ 
ణు(డు కదా మారన! వెవెచ్చు సోమయాజిశిష్యుండు : 

[అ 

(11) సారోచిషమను సంభవక థయందు విపుండు హిమనగము వై, చిరుగుచు 

= దొషథధమును గోల్పోయి విచారించెడినందభ్భమున మూలమునం దీశ్లొక ములు హొలవు :_ 

ముఖి బే చ 

జ Ary 5 చి నోవా అం a హర న్తి (వపనభం 4 తె మ జ్ఞాని సరాంసి చ 

ఏవం గతే తు పఢ్యేయం యదికం చి తహోధనక్ు 

సమమోపది శే ్గ' ౦ గమనాయ గృహం వతి॥ (58, 29_98 నా 

మారన యీభాగమున మొదటిచివరిశోకములను మాతము గహించి యొకవద్యము 

నందు నిత్యనె మి తి: క ర్మలనుగూర్చియు, నిలు సెరును పాయమునుగూర్చియు మాత మే 

చారము తీవముగా జనింపంజేసి, హీమవ ధ్ధిరిసౌంద ర్యదర్శన మునందు వి ముఖ్యము 

కలిగిన దని సూచించుట మారనయభిమతము. ఆనన్నివేశమునం దిట్టు చ్నితించినచో 
పాాతమనోగతభావచి తణమునం దత్యంతనహజత్యము భాసింవంగలదు. మారన చూపిన 

యీబాటయే అల్లనాని వెద్దనకు( గూడ అనునరణీయమెనది ! 

రా 

(వానెను. మిగికినవానిని వచలెను. పాదలేవనము కజిగిపోయినతరువాత విపునిచి త్రము 

క్త 

వల్, మారం. మహాచ్చ, ౨రీ.25 == మారనమూర్క్శ్హ, ౨.109, 



మారన అనువాచవద్షతి 117 

(1వ)? హిమనగసా నువుల వై వొంటరిగా నున్న రూధిని( గాంచి" వ్మిపుండు పలికిన 
వాక్యములు : 

కో, కా త్వం కమలగర్భాభే కన కింవానుతిషనసి ? రా 2 ౨ 

_బాహ్మణో౭ హ మిహాయాతో నగరా వరుణాస్పదాకె Il 

పాదలేపో ఒ త మేధ ధ్వస్తో విలీనో హిమవారిణా 

యస్యాను భావా ద్యతాహ మాగతో మదిరేక్షణే॥ (55. 44_45) 

మారన దీని ననువదించుచు “నీ వెవ్వతె? విచట నేకతంబ యేల యన్నదాన” వని 
విపునిచే నడిగించి యా వెన దనతెజంగంతయు నెతింగించిని (4. 2లిక్)నని వూర్యకథా 

పునరు క్రిని వారించెను. మారన యీఘట్టమును నంగహ మొనరించి యొక యౌచిత్య 

మును బాటింప6గా వెద్దన యీభావములను మలచి యొక రసవత్తరమైన పద్యశిల్పమును 

నిర్మించెను. 26 

(19) వరూథిని వృివునివె దనకు: గలిగిన వలపును వ్య క్రముచేసినప్పు 

డత: డామెతో నన్నమాటలలోం గొన్నింటిని మారన [(గహింపలేదు. 

శ్లో, | పశన్య తేన (పవాసో _దాహ్మణానాం కదాచన 

అపరాధ్యతి మే భీరు దేశదర్శనకౌతుకమ్॥ 

సత్ గృహే ద్విజ్యాగస్య నిష్ప త్రిః సర్యకర్మణాం 

నిత్యనై మ్ త్తికానాం చ హాని రేవం (పవాసినః॥ 

సాత్వం కిం బహునో ౩న తథా కురు యశస్విని 

యథా నాస్తంగళతే నూర్యే పశ్యామి నిజమాలయమ్॥ (కరి, 0 

_ద్రాహ్మణునకు( |బవానము దోషము. నర్వదా గృహవానము విధి. (వవానమువలన ని 

నై మి త్తికకర్మహాని వాటిల్లు ననెడి పాచీనార్షనియమములయందు స్యనకాలమనా.టి! 

వచ్చిన కొంతసడలింపు ఈవాక్యముల నాత(డు |గహింవకుండ చేసియుండవచ్చును | 

(14) మనోరమావిభావరీక లావతులతో( గలసి విహరించు న్యరోచినిగుణించి కల 

హం ంసీచ|క వాక పక్షులు జరివీననంవాదమునందు( గలహంని మాటలను కొన్ని మారన 

ఉశథయా నహ న ర్తవ్యా నిత్యనెమి శ్రి త్రిక [కియా*॥. 

జగాదాధాన్యభావేన పానీయా జాయతే నర$॥ (62.19.22) 
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మారన యీభాగము ననువదించునెడ నీవాక్యములు వదలి పా తోచితసంభాషణవిరచనా 

కౌశల్యమును [బక టించెను. చక్ర వాకీ స్యరోచిబహు భార్యాత్వమును నిరనించుచు నేక పత్నీ 

[వతమును సమర్ధించిన ది. “ఒకని మన మొక్క్సతెయందు నొకత మన మొక్కని 

యందు నిలుచు. దిర మయి” యను మానసికత త్త్యమును జెప్పుటయే యిచ్చట పరమ 

తాత్పర్యము : మానవులయందు? గాన(బడు నిట్టినంఘ నీతి వపశువక్షాాదులందు కానరాదు 

కాని కలహంసీచ క వాక ములలో. జక్రవాకము విలక్షణమైనది; తనజాతినసహజల క్షణ 

మైన విశ్ళంఖలకామమును త్యజించి, యుత్తమత్వమును గడించినది. కావునం దనకం బె 

నుత్తమజన్ము( డయ్యు వర్తనమునం దనకంటె హీను(డైన న్యరోచిని విమర్శించినది. 

వలపునకు నంబంధించినంత వజకు ఈనన్ని వేళము సహజముగానే కనుపట్టును. కాని, 

యాచక్రవాకమే. పుణ్యపావచర్చలకు( గాని నిత్యనైమి త్తిక క్రియా విధనిర్ణయముల కు( 

గాని దిగనచో నది యనహజ మని పధితకు వెంటనే స్పురింపంగలదు. అమిన ధర్మ 

పక్షులు పక్షులు కావా? వానికి జ్ఞానన్ఫూర్తి లేదా ? యనవచ్చును. కాని వానికథ వేయి 

పీనికథ వెబు. కావనం కథానుకూలములును, ద్యాతచిత్తవృత్తులకు నహజములును, 

నైన వాక్యనముదాయముల నెన్నుకొని మిగిలినవానిని. ద్యజించుటలో మారన యౌచిత్య 

దృష్ట స్పష్టమగుచున్నది : 

(15) ఉతమమన్యంతర మహిమాభివర్ణనమునందు వివుం డొక(డు రాక్షసా 

పహ్బత మగు నిజధర్మపత్నిని. దెచ్చియిమ్మని యుత ముని గోరుచు గార్డస్సధర్మమున 

భర్తకు భార్య రత్తణీయ యని చెప్పెడి సందర్భమున నత(డు పలికిన కొన్నిమాట అను 

వదింపంబడలేదు. అవి : 

రా, అనుజ్ఞాయ గురుం రాజు న్రత్త్వాన్యాం వాతవెదసే॥ 

నమిధం తు మయా భార్యా వృతేయం కర్కాశాయత।ః 

కథ మేతాం విహాయాన్య భార్యయా నహ నంచరే॥ 

గృహ్య ధర్మో యతో బహ్మ పావ్యతే శాశ్వతం నరైః 

పూర్వోఢయా తు ధర్మేణ గృహే కుర్వ న్నసేదతి॥ 

త్యక్వ్వా తాం చ|కియాం కుర న్చైవకర్మఫలం లభేత్ 

అగ్నినా నహయానూనం సా జగామ గృహం శుభా॥ 

రక ఆ 'గహణే సా తు పూర్వోఢైవ (పళన్యతే 

ఠాయా చారణా త్తస్యా జాయతే వర్షనంకరః ॥ (86.38_42) 

అగ్నిసాక్షిగా వివాహమాడినభార్యను భర్త విడనాడరా దను ధర్మమును బోధించు నీ 

వాక్యములు రర 55.9%; 48_45 శ్లోక భావముల కువబలకములే కాని వి శేషాంశ పతి 

దకములు కామిచే మారన వీనిని యనువదింవకపోయియుఎడవచ్చును. లేక వేం౯ చే 

గర వెన్ వరిలో నీ శాక “ములు పత్ని ప్త వము లని భావింప(బడుచున్న లి కావున మారన 

యనునరించిన వతిలో. నివి యుండియుండ కో పోవచ్చును, 

ల 
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(16) రాజ! వర్థనమహా ోరా జుచరిితమున( బౌరులు తా మాదిత్యునివలన( బడసిన 

మును బభువ్రన కెతి (గంప _ 

క. మానుగ, జెప్పిన విసి య 

మ్మానిని యానంద మొందె మానవనాథుం 

డాననము వంచి యొకవడి, 

దా నూరక వలుకకుండె( దద్దయు చింతన్. 

స చింతా కాంతుం డగు నృప 

కాంతున కకా్కాంత యేమికారణ మదిపా; 

సంతోషవేళ వికల 

స్వాాంతు(డ వె యిట్టు లున్నవాండ 2 (7.16 7-168) 

వని వలుకోరించిన ది. ఈఘట్టమున ( బై రెండుపద్యములనడుమ మూలమునందలి 

కములభావ మనువదింవంబడలేదు. 

తం సా మానినీ భూవం హర్ష పూరిత మానసా 

దిష్టా౭.౭. యుషా మహీపాల వరన ద స్వితా రహ తం పతిము ॥ 

ఛా తయా ముదాభర్తా మానిన్యాథ స భాజితః 

క్ంచి న్మహేపాల శ్చిన్తాజడమనా ద్విజ |] 

సా పునః (పాహ భర్తారం చి నయాన మధోముఖమ్ 

శై న్న హర్ష ర మభ్యేషి పరమాభ్యుదయే నృప || 

& నీరుజః సిరయొవనః 

భావీత్య మద్య వభృతి కం 'కథావి న హృష్యసే ॥ (107. 8_11) 
ఈక థధాంశవివరణమువలన+ బనుతకథలో సాధింప(బడు విశేషవ యోజన మెట్టిదియు( 

గానరామిచే మారన వదలి యుపాథ్యానమును నగహించియుండవచ్చును. 

(17) వృష ధు;డు జా (భవ్య మునిజనకం డగు ఆగ్నికు ాలియొ 3 ధేనువును 

(బ్రమాదవళమున!: జంవెను. అందుల కామునితనయు(డు _కుద్దుండై యారాజును 

కూ[దు(డవు కమ్మని శపించెను. ఆరా _కుద్దు(డై వ్యాభవ్వ్యునకు( 'బతిశావ మిచ్చెను. 

అందులకు దాభ వ్యుండు మండిపడి యారాజును బొలయి_వం బోయెను. అప్పుడు 

తజ్జనకు( డైన యగ్నిశూలి తనపుత్తుని వారించి, నహనమును బోధించెను ను (7.202. 

మూలమున నామహ హర్షి _ [కోధమువలన, గలుగు ననర్హములను నాలుగు శోక 

(109. 1516) జెవ్చినట్లు కలదు. మారన నం|గహీ కరణద్భష్షితో వా ని ననువదింవక 

వదలివె చెను. 

(18) కరంధ ముడు భార్యా వేరితు(డై శతురాజులచే బంధితు 

వికివించి విశాలునిపాలికి. గొంపోయెను. విశాలుఃడు న వయంవవనశ త్త ర న తనక న్యను 

వివాహమాడు మని యడుగగా నవేష్నితు, డిట్టనెను : 
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ఉ. ఈనలినాడి చూడ నని నంతయు ' వై రుల కోడి యే నిసే: 

దీని వరింతునే మగుడ; దీనినె కాదు వరింవనొల్ల నిం 

కేనెల(త; న్నిజం బిటి; యహీనపరా కము, డైన వానికిం 

దీని నరేంద :యిమ్మిదియు నెమ్మి వరింప!గ నిమ్ము తద్విభున్. (8.124) 

మూలమున నీపాత మజియు నీీకిందివాక్యము లనినట్టు కలదు: 

కో. పరైః పరాబితోఒహం యత్కాతరేయం యథాఒబలా 

కి మత మానుషత్యం మే నె తస్యా మమ చాన్తరమ్ ॥ 

సతర తతా మనుష్యాణాం పరతం తా సదా&౬ఒబలా 

నరో పరతంతోజ=య స్త స్తన కీద్భ జ్మనుష్యతా || 

సోరహ మస్యాముఖం భూయో దృష్టం దర్శయితా కథమే 

యో౭హ మస్యాః పుఠరోభూమౌ వరై ర్ఫూవెః ఖిలీయతే ॥ 121.2980) 

ధీరోదాత్తుడును, మహాభిమానియు నైన యవెక్షి తుండు క| తువుల కోడి యాక న్యకు' 

దగ నని మాత్రమె చెప్పుకొను బ యొప్పును. కాని, పరాధినతచే నబలాతుల్యుడ నైతి 

నని జేలపడు నవనరము లేదు. కావున నూరన వెవాక్యములను [గహింపక పాతల 

పోషణము గావించెను. 

(19) కిమిచ్చక!వతావనరమున గరంధముం డవెత్షితుని( బొతముఖదర్శన 

వరము. గోరి, పుత్తునితో ' 'నకారణ_బహ్మచర్యంబు పాప హేతువు; దాని, బరిత్యజిం ప్ప” 

(5.154) మని నోధించినతరువాత నాంధమున రాని కొ ంతమూలభాగము కనవచ్చు 

చున్నది, అది !_ 

అవీక్షిదువాచ : 

న 

కో. బముభి ర్యుద్దక్యమానానాం దృష 

మాతు న్య మిచ్చయా నక్తం పొతన 

మార్కండేయ ఉవాచ: 

లో యదా సబహుశ స్తేన [పోక్త క్ర పః తేణ పార్టీవః 

నాన్య త్చాార్థయతే కించి త్రదావుతో&(బవీ త్పునః ॥ _(122,26_29) 

ద్ర కోకములలో నవేక్షితు( డొనర్చిన వె రాగ వన కి కథార్థ ముల రుపబల కో 

ముగా లేదు. స్వాభిమానపోష షణార్థమై బహ్మచర్యము హనెనే కాని యవేష్షితు(డు విరాగి 

కాలేదు, వై రా గ్యళద్దార్భ శక్త, పాపంచిక నర్జనంగ త్యాగమును వ్యంజింప(జేయుచున్న ది, 

ఆఅవత్షితు( డట్రగుట యానం తరక థార్థములకు విరుద్దము కావున! బూర్వాపరకా వ్యార్ధ పర్యా 

లోచననమప్రండెన మ మారన దురన్వయార్థ ములను వదలి రచనా శిల్చమును రక్షించెను, 
థి 
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(£0) మరుత్తరాట్బరి తలో వీరమహోదేవి మనుమనికి. బంవిన- నందేశమునందు 

(26.21.39) సారవంతములును, సందర్శ్భోచితములును నై నెన వాక్యములను మాతము 

[గహించి మిగిలినవానిని (126.26._82) మారన యనువదింవక యౌొచిత్యమును 

[బక టించెను, 5 

మారన పురాణమును రచించుచున్నను విరళబంధముల నిర్మించి నిబ్బరములేక 

నడచినవాండు కాడు. శిల్చివలె ననువాదమును చికిలి పెట్టి మెజు(గులు దిద్దినా (డు. 

Vv 

మారన న్యభావముచే రనలుబ్బు(డు. ఛాస్త్రాదివిషయిములందు సంగహమెనరచన 

మొనర్చియు, రనభావోదీవన కుపస్కారకము లగు విషయములను విస్తరించి వర్ణించి 

న్వత౦యత పతి రిభాపాటవమును (బదర్శించిన ఘట్టము. లాతనిరచనలో. బక్కులు కలవు. 

మచ్చున కొకకొన్ని యంశము లీ కింద నుదాహరింవ(బడుచున్న వి. 

(పకృతి వర్హనలు : 

కావ్యమునందు (పక్ళతివర్ణన లుద్దీపన విభావము అయి, యాలంబన విభావో 

దవన కువబలకములై భాసించుచుండును. (పక తిగత మైన చందమలయానిలవ్నశ్న 

లతాగుల్మాదులయథా స్టితిని, (బత్యవేకరింప. జేయుటలో సె సామాన్యముగా. గవి తన కున్న 

వర్ణనావటిమను వ్యర్థముచేయుచుండును. కాని శిల్పదృ్భష్టి కల కవి యావర్ణనలు కథార్థ 

ములకు గాని, పాతలమనోభావములకు( గాని పోషకములుగా నుండునట్లు చిత్రించి, 

సార్థకమైన రచనమును వెలార్చుచుండును. మారనరు. శిల్పద్భవ్షి నహజముగా నుండు 

టచే( (బికృతివర్గనల ను మూలానుసారిగా నొనర్చ్పవలె ననెడి పరిమితదృష్టి ఆ కాక 

కథార్థ రరామణీయక మును దృషియం దుంచుకొని యొనర్చిన బ్రెక్రింది యుదాహరణముల 

వలన స్పష్టము కాంగలదు. 

I మార్శండేయపురాణ్యవథమపాదమున వింధ్యపర్వత వర్ణనము కలదు. ఆని 

పురా | వవ ర్తకులతైన న ధర్మవతుల పవి, తనివానము, జె మినిమహర్షి మార. ండేయమ మహర్షి 

వో క్ల దోచెపుత చరితము విని యాజ్ఞా నవక్షులు నివసించు నచో పోటును గనవలనను 

సత్భాంరతో వింధ్యనగము చేరినాడు. మూలకర్త యాభాగమున “జగ్ముః శిఖరిణాం 

(శేషం విన్గ్యం దుమలతాయుతమ్” 3.84 అని వర్ణించినాడు, ఇందు నిఖరిశబ్దము చెత 

ఖర్జతొన్నత్యమును, (శేష్టళబ్ద ముచేత డాని మహాత్మ్యమును, (దుమలతాయుత మనుటచెే 

నారణ్యసంపద.యు మూలకర్త వ్యంజింపంజయుచున్నాండు, మారన వింధ్యము నింత 

సం్యగహముగా వర్ణించి యూరుకొన(జాలకపోయినా(డు. ఆంబరచుంది యన వింధ్యాన్న 

త్యము నలంకా రసుందరముగా నావిష్మరించినాండు. 

లే, వద్మరాగనభి రమణి వ పభలు మెటయ( 

జాం! వకాంతచందద్యుతిజాల మెనంగ 



] బిపి _(వథమాంధమహాప్పరాణము 

బహులతరవజనక్షతపంక్రి వెలుగ 

నంబరన్పర్థి యెన వింధ్యంబు. గనిరి, (1.95) 

రూపకాలంకారబందురముగా రత్నద్యుతి నూర్యచం దన క్షతకాంతిగా. జెప్పి తత్పర్వ 

తౌజ్జ్యల్యసాతత్యము ను మారన వ్యంజింవ(జే నెను. అంబరస్చగ్గిత్వమున వీంధ్యనగన్యభా 

వమును దెటవణచెను. అపూర్వవస్తుదర్శనముచేత జై మినికిని, అపూర్వవన్తువర్ణ నము 
చెత( బఠితకును. మారన యబ్బురపాటు కల్పించి తద్భావమును “తదియరామణీయ 

కంబున కచ్చెరువంది” యనుటలో నూచించి, తత్పర్యత శోభను విపులముగా వర్ణించి 

తత్పోషణము కావించెను, ఆవర్షనయందును అంబరన్నర్థిత్వరల్చనానున్మృతి యను 

న్యూత ముగా వచ్చునట్లు నిబంధించెను, 

సీ, సురకరి యీాయ్మది. జరియించు నేనుంగు( 

గొదమల( కీ(బడ్డకొదమ యొక్క ! 

నవకల్పలతిక లీనగముళ్ళంగంబుల 

యం దొ_తిపాటిన యంబులొకొ_ : 

హరశికొరత్న మీయచలంబుమణుల పెం 

బోవుల కడవటి పొల్ల యొక్కా : 

పర మేవ్షియంచ యీగిదికొలంకుల యంచ 

పండులో. దప్పిన నిల్రయొక్కొ_ : 

తే. యని నుతింపవుచు. జేరి నంయమికుమార 

వఠ్యమాన నానాగమాభ్యనన చతుర 

_కిరనికరోలన తృహకారవన వి 
రాజితం బైన తత్కందరంబునందు. (1.9) 

ఉత్చే9షాలంకారోల్హాసితమైన యీపద్యము జై మినిమునిహృ్మాయవర్ధిష్యమానాద్భుతభావా 

విష్కారమునకు మణిదర్పణమువంటి ది. సురకరి, కల్పలత, హరశిరోరత్నము (చంద 

కళ), చతుర్ముఖవాహనము - ఇవన్నియు స్వర్గవనస్తువులె. అంబరస్పర్థియెన వింధ్యము 

వానికంజె _శమ్టములైన వస్తువులను దనయం దమర్చుకొనె ననుట యలంకార్నపయోగ 

సార్గక్యము : వైనాలుగుచరణముల| కమవికానము విచారించినచో నామునివరుండు కొండ 

చణిీయలను, శృంగములను (గమముగా నధిరోహించి, నగశిఖరమ ణిద్యుతి దర్శించి, 

తపోవననికటభూములయం దుండు నరోవరముల బొడగాంచె ననెడి యన్మయము 

స్పష్టము కాగలదు. ధర్మపక్షులు వసించు నా శమము కణ్యాోమము వలె బుషికుమా 

రులవెదాధ్యయనముతోడను, నానాగమాభ్యానచతురములై న కీరాదుల కలన్వనములతో 

డను, నహకారవృక్షసంతలి తోడను రాణించి ననుటవలన (దోణనందనమా హాత్మ్యము 

వ్యంగ్యముగా. దెలుప(బడుచున్నది, వేదార్థోపబ్బంహితము లైన వురాణాగమాదులు 

వెదగా నాధ్యయనక 'లధ్వనిచె( (బతిధ్యనిత మగురంగమున జనించె ననుటలో శిల్చ 

సార్థక్యమ ఎ కల దని మారనవర్ష నలో! గల పరమతాత్పర్యము, 
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(2) సన్ని వశమున కుచిత మైనట్టియు, సంగహ మైనట్టియు వర్ణనము సేయునేర్చు 

మారన రై వతోద్యానవనవర్గనమునందు( (బకటించెను. మూలమున బదునై దుశ్లోకము 

లలో నవ్యనవర్ణన మున్నది :- (6. 9-28) 

అందు వివిధవృక్షఫల పుష్పపక్షి జంతు సంతాన శోభిత మైన వనము మనకన్నుల 

ముందు ప్రత్యక్ష మగును. నంస్కృృతపవురాణక ర్త యీవర్ణ నము సేయునెడ వివిధవృషా 

దులనామములను దెలుపువట్టలను జతకూర్చి, క్ఞోక్రముల నల్లి తనవ్యుత్స త్తినిం బక టించి 

నాడు, మారన యీవివరణము వెట్టుకొనలేదు. పాతచిత్తావన్థాను కూల మెన (పకృతి 

సొందర్భమునే బలరామునిచేత దర్శింప(జేనినా(డు. శిల్చియెన కవి యట్టుచెయను. బల 

రాముడు “నమదలీల మదాంధగంధగ జంబుబాడ్పునన ” రై వతశె లసానువనరమ్యతల 

మున |గీడ సల్పుచుండెనంట ! మత్త విలాసినీ కీడానక్తుండై న బలరాముడు తద్యన 

మున 'మిథుని వరంవరలనే కను(గొనంజాలెను. వానినే నర్షి జూచుచు” నల్చనల్లన 

నేగాను. ఆలంబనవిభావాను పోషక మైన యుద్దీవన విభావపుష్షి మూలమునందుకంచె నిందు 

సార్థక ముగా గనవచ్చుచున్న ది. 

సీ, ఎనసి యొండొంటితో ననంగి వెనంగెడు 

నవలతాతరుమిథునముల సొబ(గు 

సహకారవల్రవాస్వాదన్నరకీడలు 

నలును కోకిల దంపతులబవెడంగు 

పొలయలుకలను దెల్పుచు నటించుచు( 

(గాలు విటకులటాళుల విలననంబు 

సరనదాడిమవలాస్వాదనలిలల 6 

గర మొప్ప శుకవధూవరులచెన్ను 

తే. హంనవరటామనోజ్ఞవిహారవిభ 

మముల( గొమరారు కమలషండములభాతి 

నర్ధి( జూచుచు హలధరుం డల్రనల్ర 

నేగి యొక్కె_డ నొకపొదరింటిలోన. (1.194) 

(క్ర స్వారోచిషమను సంభవ వృత్తాంతమున( దైవరు(డు దర్శించిన హిమత్చర్వ 

తమును మారన మూలానుసారిగా గాక కథానుకూలముగా వర్షించి శిల్పసొందర్యమును 

బోషించెను. ఈయంశ మాథాానశిల్చా ధ్యాయమున వివరింపంబడి యున్న ది. 

యుద్ద వర్తనలు : 

యుద్ధవర్ణ నలు చేయునెడ మారన మూలమునం దున్న భావములను (గహించి 

వానిని న్వయంనమ,_ గములుగా నుండునట్లు వెంచి, యొకనంవూరతను ఘటిఎచు గన్ని 

వేశములుగా( దీర్చిదిద్దును. ఉదావహరణమునకు :_ విశాలాన్వయంవరమున. బరాజితు 

లె నరాజులు చతురంగబలనమేతులె అవేత్షితునితోం దలవడిరి. అవేక్షితు( డేకవీరు(దైె. 

5 
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వారినైన్యమును దీసు(గువెంటలు గావించెను. మూలకర్త యేకవీరవర్శాకమ_వదర్శనము 

న్మీకిందిశ్లో కములలో వర్ణించెను. 

శ్లో. కన్యచి చ్చిచ్చిదే బాహు మన్యన్య చ శిరోధరామ్ 

హృది వివ్యాధ చె వాన్య మన్యం వక్షన్యతాడయల్ || 

కరజ్భోచ్చేద కరిణ స్తురగన్య తథా శిరః 

రథ స్యేషా నథెవాశ్వా (నథ స్యాన్యన్య సారధిమ్ ॥ (120. ల్_0) 

వఏనియందు( గాల్పలముల ను వధించినవిధభముమా!తము కొంత విపులముగా జెప్పంబడి 

కరితురగనంహారము నంగ హవటుప(బడినది, రచనలో నరితూకము కుదురలేదు: 

మారన దానిని గమనించి యిట్లు వెంచి రచించెను, 

సీ, కంఠదోరంతరకరపాదఖండన 

కిడ( గాల్భల ముల గిం టడంచి, 

దంతకుంభాన్యహ_నవవిదారణ 

కేశి నేనుంగుల నేల? గలివీ, 

పదముఖకంధరాపార్శ్యవిపాటన 

పరిణతి హయముల జారిసమరి, 

రథ్యసార థి కే తురథికాంగ నిర్దళ 

నపౌఢి( దేరుల నజ్జు సేసి, 

కనదుల మాంనరానుల మ స్తిష్మ 
రమముల భూతకలలములను 

రమైనసమరధారుణి, టొలుపొరె 

నేకవీరు. డై యవెకత్నింతుండు. (0. 104) 

చతురంగబలవిదకళన,కీడా్రో మమును స్సము నాఖుచరణములయందు నిబంధించుటయు( 

తత్సంగామఫల రూపమైన శోణనదాదుల నాటవెల(దియందు( జెప్పి ఏరునివీరవిహిారము 

లను వ్యజింవ(జేని పద్యము ముగించుటయు మారన యిచ్చట చూవిననేర్చు. మూలమున 

లేని సర్వాంగ వరిణతి తెలుగువపద్యమున( జప్పకయ తెలియుచున్నది. 

మార్క్మందెయపురాణమునందు మొత్తము పదునైదు యుద్ధమఘట్టములు విపులముగా 

వర్గింవ(జడినవి. అవి 1. 

[క మనంఖ్య యుద్ధ ఘట్టములు మూలము అనువాదము 

1. కందరవిద్యుదూవుల. యుద్దము. ad ]1927 1౨6. 89 
ea ఆడిబక యుద్ధము. 9.14_18 ఏ 10. 195 

లే. కువలయాప్వుడు పొతాళకేతుని 

దునుముట. 19.80 

dh విష్ణువు మధుకి టభుల వధించుట, 78.70.77 0. 50. 57 
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 మనంఖః యుద్ధ ఘట్టములు మూలము అనువాదము 

బ్ దేవి మహిషాసుర నేనావతుల( 

దునుముట 79.29 _80.20 6. 84-109 

8. దేవి మహిషానురుని వధించుట 80.2140 ర 10411 
7. దేవి ధూవ లోచనునిం జంపుటి. 83. 9-16 6.115-156 

8. దేవి చండముండుల. గడతేర్నుట 54 1.26 ర 161164 

9. న పమాతృకలు పంభనిపంభా 

దులను వధించుట 55.890-87.28 6.174-_218 

10. నాభాగుడు నెన్యమును దును 

మాడుట 110.26_28 215_216 

11] విధూరదనంచనులు కుజంభునితొ( 

బోరుట. 119.94_87 7.26 4.269 

12 వత్సంధు(డు కుజంభుని వధించుట. 118.48-56 7.269 _275 

19 అవేషితు(చు రాజనమూహముతో, 

బోరుట 120. 38.20 8.101.110 

14 అవేక్షితు(డు దృథకేశుని వధించుట. _12లి,17._2ర 5.166_170 

15 మరుతావెక్షితు యుద్దము 128. 4_30 5.252_267 
కనాన జనాలని చరి .. "బనానా 

ఈఘట్టము లన్నింటదీయందును మారన  మూలాతిశాయిగా 

వెలార్భియునా రండు. మచ్చునకు వ 

(1) ఆడిజకయుదమును వర్ణించుమూల శోకము 
థ్ య 

శో లౌతు పక్షపహారాభ్యా మన్యాన్వ సోోరువి కమౌ 
ర న లి అ లి లి ల 

;' పహరనా భయం త్మివం _పజానాం ద|కతు సదా, 

మూలమునందు సంగ వాముగా( జపా(బడిన యీభావమును 

మున బుషిమంతమును, 
ళు 

రచనాశిల్పమును 

(9. 14) 

(2.10) 
తో 

సగర: వత పోదూతవాత[వ పబలరయమున నః రత శైణి దూలన్ 

గా|తో ద్యత్స్చాందదిప్తు అగనము దిశలు నవ్వుచుండంగ ( జంచ 

న్నే త పాతంబులం దగ్ని కణము లురల న్వీంక నొండొంటి( దా6ె 

నృతిద ద్వాంద్వంబు లోకపకరము వలరన్ భైరవాటో పలీలన్, 

ఆద్యంతాక్షరగురువులును, సర్వులఘువైన నగణమున కిబువంకల చుదుబపఖళమెన 



వ్యజించుచున్నది. వద్యచరణము విలంబిత గతితో నారంభమై, _దుతగతి మధ్యమున 

భానసీంచి, మటల పాదాంతమువజకు విలందితగతితో నడచుచుండుట॥? జ (a) 

ల క బు ల షా లల న మ 

బతులు చండ వేగమున డీకొన చున్నన్నూ రి కలుగుచున్నది. రభాక్షరనంయు క షై 
రై 

వ 

wl శ పాన జ్ నే నల. వ్ న Ca జస ణే ర జ న > CC 5s వ క యి వ్ న తర పానము ఖఫెరవాటోవలీలను వరబింప(జయుచు దె. ఈదచనాశిల* మమూలక యము 
(బాలు యువా మ ॥ 

సన్ని వేళసాషాత్కారము కలిగించుచున్న దనుటలో వ్విపతివత్తి లేదు. 

ఈపురాణమునందలి యుద్ధవర్ణ నలను పాతలజాతిగుణా దివి వివక్షచే విభజించినచో 

నీకి దివిధముగా( బరిగణింపవచ్చును :- 

1. విహంగ యుద్దము 1, (2) 

ల దేవదానవయుద్ధములు 7. (1, 4,5,6, 7. ర, 9) 

వ్, నరడానవయుద్దములు ర్త (3, il, 12, 14) 

4, నరవీరలయుద్ధములు వ (10, 19, 15) 

ఇందు మొదటివిధమున యుద్దము తిర్యగ్మాశయ మగుటచే దానియందు రససిర్ది లేదు. 

దెవడానవయుద్దములందు మానవాతీత శక్తులమధ్య నేర్పడెడిసంఘర్షణ అధికముగా 

నుండును. కావున వానియందు రౌ దాదిరసములు చాలవటజ కద్భుతాను_పాణితములై 

యుండును. ఇంక మిగిలిన యుద్ధ భేదములలో( బురుషయత్నమున కధికావకాశ 

ముండును. కావున వీరాదిరనములు పుష్షిగా( టోషింపంబడుచుండును, ఈతారతమ్యము 

మారనరచనయందు స్పష్టము కాంగలదు ఉదా వి 

1, విహంగయుద్ద మునకు ల ఆడి బక యుద్ధము ; 

సే. త్మామలొ చననముద్దత విన్ఫులింగ పా 

తములును దమముఖ్నాగములు గమర 

నునిసితచండచుంచు[పహారముల( బ 

రన్పరపృథుల వార్శ్ష్యములు వయ్య 

నతిదీర్శ దృఢ చరణాహననముల న 

న్యోన్యశిర స్థృలు అగలి పగుల 

ఘనతరవక్షతాడనముల నిత రేత 

రస్థీరాంగ ములు 'జర్జరిత ములుగ 

ధరణిధరములు గూల ధరజి వణ(క 

జలభు లుప్పొంగి కడవ గర్చులను 

(మె 

అన జర్ 
౧వ లి 

భవననంచాభముగ, జలంబును బలంబు 

డిగక నలువుమె( బేరె నాడియు బకంబు, (2, 12) 

తఈపద్యము మూలము లి మూ(డు శ్లో కములకు (9, 15-17) భావానువాదము. 

[పచండద్వంద్వయుద్దము (కియా, వధానముగా వర్ణింపంబడి యున్నను, రనదీ వ్రి కనువైన 

విభావసిద్ది లేమిచే నిది యు త్రమశజాతికి( కెం దీన యుద్దము కొజా(లదు. అందువలననే 
కాజ జో 

(బోలు కూర్చు ండేయవురాణమున నిట్టియుగ్ధి మొక టిమ్మాతము వర్తిత తమె' యున్నది. 
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విహంగవిరునకును దానవబిరునకును మధ్య జదిగిన కొందర విద్యుదూపద్యంద్య 

యముదము మృ్మశజాతియుద మనవచ్చును. అది వైయుద్దములకంటె గుణమున మిన్నయి 

Ua 

నది, తద్యోర్తనావిశషము లా క్యానశిల్బా ధ్యాయమున( దెలువంబడినవి. దేవికిని మహిషా 

సురునకును మధ్య జరిగినయుగ్ద్ధ మకోవకు( జందినదయ్యు. గామరూవధారి యగు దాన 

వుండు మాననాదిరూపములను "నరం చి రణము నిర్వహించెను గావున దానిని దేవదానవ 

యుద్ధ భెదముగా గణించుట యుచితము. 

గ 

2. డెనదానవ యుద్దము : దెవి ఈ క్రదిజు ని నంహరించుట ; 

ఉ. రక్కనుభూరిదేహమున ర క్రకణాఘము గమ్మి చూడంగా 

నక్కజమై ధరం దొరి(గి నందు జనించి యనేకడైత్యు లే 

రయై జగము దీటుకొనం గడు నిండ? బర్విన 

న్వ్యెక్కసనమంది యెంతయును విహ్వలు లై లె ది నిలింవు లందజునే, 

ఉ. కాళి కరాళమైన ముఖగ హ్వూరము నడు విచ్చి యిట్టు లా 

ఫలత ర్క్తవీజు మెయి, బెల్లుగ( (గమ్మిన రక్త మంతయు 

నోంలంగ దేవి వెండియును.. (గూరతరాయుధరాజి, _గమ్మిన 

నూలె నర కదేహు( డయి కుంభిని నద్దను జుండు భూవరా : 

(6. 182, 159) 

ఈ పద్యముల దు వర్థింవ(బడిన ర కబీజునిరాక్షనమాయయు, తత్సంహారమున దేవి 

చూపిన దె వీశ క్రియ. 'నద్భుతావహములే. ఇందు లోక నహజమైన పౌరుషముకంచె లోకా 

తీతమైన యవూర్యశ క్రియ భాసించుచున్నది. కాని, యూవురాణమున దెవదానవయుద్దము 

అన్నియు నిశ్చ మాయాసమరములై. యుండలేదు. ఒక్కాక కుచో దానవు లహ ర్వుపాళ 

వికబలసమన్వితులై దేవతలకు. దీరని సమన్య లగుటయు, వారిని సురలు దైవబలముతో 

గెలుచు చుండుటయు కానవచ్చుచుండును. వంభనిపంభ చండముండధూ[మలోచన చక్షు 

రాదులతోడి దేవి మొనర్చిన యుద్దము లీకోవకు( జెందినవి, 

ల. నరదానవయుద్దము ; కువలయాయ్యఃడు పాతాళ కేతువును సంహరించుట :_ 

మూలమున నీభాగము పదిశ్లోకములలో (19. 80-59) రచింపంబడినది. మారన 

దానిని తొమ్మిది గద్యవద్యముల లో ననువదించెను. మూలముతో( బోల్సి చూచినచో 

మారన వివులరచన మొనరించె నని స్పష్టము కాగలదు. 

శా, ధీరోదాత్తుడు గతుబి తనయు( డ ద్రివ్యాళ్వముం దాను నా 

సీరేజాక్షియు నెక్కి యయ్యతల ము న్నిశ్శంకత న్వెల్వడం 

చారంభించిన( గాంచి కొంద అనుర ల్పాతాళ కేతుండు పెం 
డా 

పీ. డొకండు కౌర్యన్ఫూ ర్తి గేం చెంగడున, 
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tn 
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ద్ద, 

Er 

a» శ 

Gh 

ఆని యా|క్రోశించుచు వెన 

4 షల ఆర్ నాది cr 

జని చెప్పన దనుజవిభుడు నంధా ౧రుణలి 

చన దంతతాడనో[గా 

కోయంబున వెలువడి, 

చెల (గుదు దెత్యసేనలు విళృంఖల విక్ర మలల నేచియు 

దై స శన వ గడుంగడంక ము జ్ఞ్వాలవివిధాస్ర్రశ స్ర్రరుచిజాలము పర్య ఎంగడం ° 

గల నడువంగ దానవు డకంవిలు(ం డై చనురాజనందను 

న్నిలునిలు మంచు గూడ. జని నిష్టరనాద మెలర్ప నార్చున్. 

అట్లు దనుజవీరు లరవాయి గొనక త 

మూ న్లో య ఆ! 

ను కారిక స్త్ర వృష్టి( వొదువుటయును 

న నలతినగవుత్ డి య యలుక మోమున కొక 

గుణంబు సారించి మార్గణంబులు నిగిడింది, 
| 

దెతేయపవిము కొదారుణగదాదండాసనానాయుధ 

[వాతంబు లలన త్త తదాభరణవర్మ_శణియుం జూర మె 
యం 

[a] Cn 

పాతాశైకనికేతనా నాంతరమునం బర్జంగ( జేసెన వెనన్ 

జాతామర్షక 3 నక్కు_మారు(డు రణో తాహంబు దీవింవ(గన్, 

mt 

ధ్వనులతో నెంతయు _వస్సి తొరంగ (iC 

గవిలమునీశ్యరువివులకో పాగ్ని సా 

గరులు రయంబున గా ౦గినట్టు 

దగ్గు లయిరి దానవులు పాతాళ కేతు 
క వ | జో ఇ లో 

డాదిగా నొక్క్యవల్సిడి నంత విజయ 
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లమ్మి( గకొని యమ్మదాలనయు దాను 

దనవురంబున కరిగ యుత ధ్వజుండు. (2.539 _౨8'7) 

ఈ ఘట్టము ననువదించుచు మారన మూలాతికాయి యన రచనాశిల్బము వెలార్చెను. 

ఆది పాతస్వభావములను, భావానుభావములను, విళదీకరించుటలోను, సార్థకళబ్ద 

(పయోగ మొనర్చుటలోను గానవచ్చుచున్నది. ఈఘట్టమును 'ీరోదాత్తు డని 
_పారంభించి, “బుతధ్వజుంి డని ముగించుట యొక చమత్కారము. శ్రంగార వీరము 

లందు. |బయోగింవ( దగిన నాయకు(డు ధీరోదాత్తుండు. కావ్యశాస్తానుసారముగా మారన 
బుత ధ్యజు ( డెట్టినాయకు (డో చెన్పినా౧డు. ఆదియం దిది చెప్పంబడుటచే నీఘట్టము 

నాస్వాదించుటయందు( బఠిత రున్ముఖవీక రణము గలిగింపంబడినది. నాయరుండు దీరో 

దాత్తు( డెనచో( బతినాయకు(డు సాధారణముగా థరోద్దతు డగుచుండును, ఇచ్చుట. 

బాతాళ కేతుండు ఉద్ధతు:డె కాని ధీరుడు కాండు. ఇంతకు. బూర్వుమే బుత ధ్యజబాణా 

హతికి బదరి పాతాళమునకు; బరుగా తిన ఘను 6 డాత (డు. ఆందువలన మారన దానవుని 

ధీరోద్దతు. డనలేదు. మజియు '“దనుజవిభుందు నంధ్యారుణలోచనదంత తాడన్నోగాన్య 
నితాంతామర్షభీషణాకా రుం డై” కువలయాజ్వుని వై లంమీంచె నని. వర్ణించుటలో 

'నితాంతామర్గ'మును చెప్పి, స్థాయిరనవుష్షిలేని సనంచారిభావ మాతనియందు నీబంధించి 

ధీరోద్ధతుని కుచితమైన రౌదరనన్ఫూ ర్తి యతనిలో లే దని వ్యంగ్యముగా నూచించెను. 

బుతధ్వజు;,డు కూడ నమర్షభావమును బొందినట్లు లి86 వవద్యమున. జెప్ప (బడినది. 

కాని యది రణోత్సాహమును దీపించుచున్నద(ట ! అన (గా నాయక యుద్దవీరమున 

కంగమై, పరిపోషక మైన దని కవిహృదయము £ రనభావముల ననుభావములచేత వ్యకి 

కరించుటలో మారన యిచ్చట కృతక్ళతుడయ్యెను. అనురు. డరుణలోచన, దంత 

తాడన, ఉగాన్యముల చేత నమర్షభావమును, కువలయా వ్వుండు “అల (తినగవుతోడి 

యలుక మోము, నముల్హానహానభానురతరవ క్ర ము, అమర్షభావము _ అనునవి పక టించి 

రణోత్సాహమును వదర్శించెను. శౌర్యమున దానవుడు రాజకుమాదునితో ౧ దుల్యుండు 

కాడు. ఒకసారి యొంటిగా నోడి బలము వితిగి పారినళశ_తువు తన బలగము నండగా( 

గొని పునర్విజృంభణము నేయుచుండ బుతధ్వజు. డెలనవ్వు నవ్వుట నహజము. తన 

యుద్యమమునకు భగ్నుము కలింపయత్నించినందులకును, మునియాగమున కెగు తల 

వెట్టినందులకును దానవుని వై( గినుక జనించుట నైజము, విజయలబ్రివె విశ్వాస మున్న 

యత (డు నముల్హానభానుర వక్తు ౨ డగుట యౌొచిత్యము ! మూలమున నిట్టి స్పష్టమైన 

యమరిక లేదు. 

ఈ భాగమున యుత ధ్వజు6డు కర్తగా గల వాక్యములు కొన్ని కలవు ; దానవ 

భర్త కర్తగా గల వాక్యములు కొన్ని కలవు. వీనిలో బుతధ్యజపదమును( గ ర్రగా 

నిరూవించునవ్పుడు శతుజిత్సుతుండు, కుమారుడు, అను పదములను, కర్మగా.( 

బేర్కొనునపుడు రాజతనయ, నరే్యదతనయ. శబ్దములను సార్ధక ముగా వాడుట యొక 

9 
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త్ 

మును వ్యంజించుచున్న ది, లిల్లి శ్రీవ పద్యము. చివర [ a 
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బయోగించుటవలన దానవు లాతనిని సమాన్యరావ పు తునిగా దలంచి రనియు, రాజ 

తనయ, ఇం:దతనయ శజ్ఞారములయందు గూఢముగా భాసించు బుధ జయంత్యర్థములచే 

వాదికి వై జముగా నుండు సురద్వెషము నితని వై. (గ క్కుచుండి రనియు( చలంప ఏలగు 

చున్నది. రాక్షనులవై నుజ్జ్యలత్యాప్త్ర బాణ మనుసంధించె ననుటలో శతువుల మొరటు 

తనమును, దదుచితపతికారమును కవి వ ్యుంజింవఃజే నెను. దావవులు కోరాగ్నిచే( జిటికలో 
గ 

wm ఆన క శ క a3 ఆ అన నే - వ్ల గా 

దగ్ధమైన నన్ని వేళమును బసిద్దోపమానబలమునం బఠితకు న్ఫురింపంజెయుట రచనా 
CL | 

ల్ EE 7 జ వే ఇ అనీ నా జల చా వ 

కిల్వము | (దుతగతిత రాజకుమారుని. జుటుముటిన రక్క్టాసులడాడి అకా. యుణు 
ఠా శ | ర రు 

రూం 

చంపక మాలావృ త్తముచెతన | నాయరవతినాయకరణవి హారము లాట వెల (దివద్యముల 

చేతను,, గుణంబు సారించై నని చెవ్పి గుర్వాది యైన శారూలము నెత్తుకొనుటయందును, 

శతునంహారోన్యుఖమైన నన్ని వేశమును నాయకచి త్తవృ త్రిస్ఫోరర మగునట్టు సనమున 

రచించుటయందును మారన కృతక్ళతుూ(దై ఛందశ్శిల్చము మును బోషించెను. లివిజ, 

లిళిరవ పద్యములలో |బకటించిన వివరములును, శై లీసొభాగ్యమును మారన హొత్తులే : 

ఇ ట్టినరడానవయుద్ధమున రనదీ పే కలుగునట్టు రచనా శిల్పము నిర్వహించిన మారన 

కవి వళంసనీయండు ; 

తిగుణాత్మక విభాగము ననునరించి పెన! బర న(బడిన యుద్దములలో (గందర 

విద్యు చూపులయొక్కయు, ఆడిబకములయొక్కయు యుద్ధములు తమోగుణ, నధానము 

లనియు, షష్టాజ్వానమునందలి యుద్ధములు నత్త్యతమస్సంఘర్షణాత్మకము లనియు, 

ధృత నాభాిసలయొక్క_ యు, మరుత్తా తషతులయొక్స్నయ యదములు రజోగుణ పధానము 
థి | 

లనియు, మిగిలినవి రజ నమోగుణసంఘ 
యర గ్రా 

రణాత్మకము అనియు విభజింపవచ్చును. నిర్వ 
చ wy 

హణముల ననునరించి 2, 10, 19, 15 నంఖ్యలు గల యుద్ధములు శాంతపర్యవసానము 

అనియు, మిగిలినవి శృతునంహార పర్యవసానము లనియు. బరిగణింవవచ్చును. నిర్యాణ 

విధానమును బట్టి క్రయాబహుకము లనియ( వాగ్యివాదవధానము లనియు, మిము 

అనియు లేక ఉభయము లనియు మూ(డువిధములుగా విభజింపవచ్చును. [కియాబహుళ 

ముల న యుద్ధములు న్ కంభా షరా కాదుల'ప పస 
మమా 

లేకయే శస్తాంస్త్రనంధానాదియుద్ధ కియా 

పధానములై యొష్పుచుండును , దీనికి కి, 5, 6, 5, 10, 11, 12, 18 ఉదాహరణ 

ములు. హాదువవంతులగు 

కై 
వ 

ణి 

త 

J పరన్బరాధి మేపాదులుగాని, (పతిజ్ఞాదిక ములుగాని 

సంవావరూవమున వివులముగా వర్ణింప6బడిన యుద్ధములు 1, 15. మిగిలినవి యుభయ 

ములు, ఇట్టివిభాగ ముల కుదాహరణములు పురాణపఠనా వనరమున, దెరియుట నులభము. 
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0౬ 

న్ 

VI 

మారన క థార్థ ములందును రసపుష్టి కనువైన వి స్తరణము గావించినభఘట్టము 

వీవురాణమున ననేకములు కలవు. ఉదాహరణమున కొండుర609 డిచ్చట పేర్కొన (బడు 

చున్నవి on 

(1) DO మూరి-తు6డెన వ. గాంచి, శ బం దుఃభించినవిధము 
(| 

oe 

మూలము :_ 

న్ గ సతః ప ౨ రాజానో భ+తంఆిాం గతాః i సనా ౮ త వ రార రై ఖభృత్యల గ 

మృత నిర్మాల్య నూత న దగ? 
— 0 

జు జో ఆమి న 2 
ససానిషంంద. సంపష్క్ల మహవట కమణతె 

మి G 

జై FE శే శ ముల న భన్మావా రార్ష ద గ్లాస్త్ మజా నజ టధివణ ॥ 
౧ ధ ధిథ యుబ 

చెట టో a చ గృద్ధగ కాయునాడా నషతుద విహజిమే 
థా 

bh 
ea 
4 ఖు రడ ఒట్టి జో చె 

2, Pe & yo ద (8.21 1-2 15) 

సీ. రవి దాచి చూడంగ నవునట్టి నీమేన 

_ నొదుగుమాలిన్యంబు గదిరియుండ . 

శ్యతుభీక రమైన శాతాస్ నమరు నీ 

కేల నీచపుంబరికోల యుండ 

లభితమకుటదీ విం బొలుచు నీశిరమున 
— 

గ్ శవసనమర్చిత మాల్యనమితి యుండి 

విమల దివ్యాంబ రావృతి నొప్పు నీకటి( 

గుత్సితం బగు బొంతకోక యుండ 

తే. చేనెన దైవ మానతవ్నితివశేఖ 

ర పభాజాలసతత విరాజమాన 

చరణకమలనుందర : హరిశ్చోం'ద! నకల 

బుధమనఃకై రవాకరవూర్ణ చంద : 

UK మూ 

చు నీకు భూతవిశాచా 
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కులశ వధూపవృతాంబర 

తల మగు (పతాలయంబు ధామం బయ్యెన్, (1.36 1.262) 

హరిశ్చం।దుని పూర్వాపరస్థి తుల తుల్యవరిశీలనమువలన, గలిగిన దుఃఖము మూలమునందు 

కంటె ననువాదమున(గమబద్ద మొనర్చ (బడియున న్నది; అమూలకము లై న రమణీయభావ 

ములుకొన్ని చేర్చంబడియన్న వీ. విద్వజ్ఞనమనశ్చన్నో హరిశ్న న్లో) నసంశయః ఆను శ్లోక 

పాదము నచ్చట వదలి మారన యిచ్చట ఎత్తుగీతిచివరిపాదమున( బొందుపజచి శె బ్య 

దుఃఖాతిశయమును, హరిళ్చంయదదీనదళను విశేషముగా న్ఫురింప(జేనెను. దీనిని 
బట్టి మారన తనయనువాదమును వూర్వాపరనమన్వయ దృష్షితో నొనర్బె నని స్పష్ట 

మగుచున్న ది, మూలమున శైబ్య హరిశ్చంగదుని 8. 202 శ్లోకమున గుర్తించినట్టు 

కలదు. ఆంధమున నంతకు(బూర్యమే 1. 250వ పద్యమున గుర్తించినట్టు వాయంబడి 

నది. దీనివలన విభావపుష్టి యేర్చడి కోకము దీ ప్ర మగుట కవకాళ మేర్పడుచున్నది, 

దీనినిబట్టి మారన మూలము నక్షరశః అనువదించువిధానమును బాటింపలే దనియు; 
క థారనదృష్టితో నుచితములైన సపరింపులు చేసి యనువాదముగా గాక పునన్సృష్షిగా 

భాసించున బానర్చె ననియు నృష్టమగుచున్నది. 

(2) రసనపోషణార్థమై మారన కౌశికునివిరహవర్ణనమును విస్తరించి రచించెను. 

మూలము: 

స్టౌ 
ఆ) rey హ భార్యాం నయ స్వేతి త్వం మాం తస్యానివేశనమ్ 

వెళ్యా మయాదృష్టా రాజమాగ్గ గృహోషితా॥ 

ఆ పాపయ ధర్మజ్ఞ నై సెవ మే హృది వ ర్రతే 

షా సూర్యోదయె బాలా రాతిశ్వేయ ముపాగతా॥ 

దర్శనా ననరం సామే హృదయా న్నాపసర్చతి 

యది సా చారునర్యాంగీ విన, (శోబిపయోధరా॥ 

నోపగూహతి తన్వంగీ తం మాం ' దక్షుని వైమృతమ్ 

వామఃకామో మనుష్యాణాం బహుభిః _పార్థ్యతే చ సా॥ (16.20.28) 

భా 

ర్ట 0 

Gu 

క్ 
ల 

అనువాదము : 

క. ఎనగొక గణికారత్నము' 

మానుగ6 గనుగొంతణి రాజమార్గంబున సా 

థి! నేండు వెడ్కు యడరెడు 

దానిగ్భహంబునకు నన్ను. దగ గొనిపొమ్మా ! 

ఉ. ఆనగుమె మోముచెన్ను శశియందును బంకరుహంబునందు లే 

దానయన। పభాతి మదనాస్త్రములందు మెబుంగులందు లే 

దానును మేనికాంతి లతికావలియందు( బసిండియందు లే 

దానలినాయతాక్ని లలితాకృతి నామది. బాయనేర్చునే. 
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సి మటుయగారు లేంజీగ మెచ్చని య త్తని 

తనులత చెల్వంబు గను(గొనంగ( 

గలకంఠములయెలుంగులయేవు దీవించు 

నలపొ లి ముద్దు (బల్కు లు వినంగ; 

గనకకుంభంబులకాంతి గె కొనని యా 

కాంతచన్గవ బిగ గౌంగిలింప? 

జిగురుటాకులనునుజిగిసొంపు దెగడు న 

చ్చృపలాక్షి ఇమ్మోవి చవిగొనంగ? 

ఆ. జిత్త మొదవు తిపుటం జిడిముడి వడియెడు 

సీవు ధర్మత త్త్వనివుణహృదయ 

వాలతాంగి నన్ను ననుర క్తిమె గూర్వు 

మన్మథాగ్ని నేను _మందకుండ. 

క. ఇను. డ స్తమించెం బీ(కటి 

యును మొగులును నడ్డగించె నుగ్మలి నాకుం 

జన శక్తి లేదు దర్పకు 

ననర్షళాస్త్రములు నెటంకులాడెడు( దోడోన్. (2, 160-165) 
న 

మూలముకంటె మారన వి పునిమాటలను [గమవికానబంధురశిల్ప మర్యాద ననుసరించి 

నిర్మించెను. ఇందు, [బత్యక్షరరామణీయకత్వ ముట్టిపడుచున్నది. ఎత్తుగడలోనే 

యెంతయో యందమున్నది: మూలమున లేని రూపకనమానము నొకదానిని గల్పించి 

““గణికారత్నో మని వేళ్ళ నధివర్షించినా(గు | “రత్నహారీతు పార్థివ యనున్యాయమున 

కోనువుగా నామె రాజమార్గమున నుండుటయు, రాజు లామెను భోగించుటయు నహజము, 

విపు డయ్యు నీతండు కూడ '““రాజమార్గము” నందలి వెళ్యారత్నము వె వలవుగొనినా( 

డనుట చమత్కారము. విపుడు సాధ్వీ యని భార్యను సంబోధించి తనభార్యయం 
దున్న గౌరవభావమును వ్య క్తముచెసినాండు. తనపాపచింతను జెప్పికొనుటకు ఆమెను 

_బనన్నురాలిని చేసికొనినాండు!: తన కానా. డామె వై6 గోరె జనించినది కావున 

దానిగృహమునకు( గొంపోవ వేడుకొనినాండు. “తగన్” గొనిపొమ్మా :' యనుటలో 

లోకులకు దెలియకుండ గోవ్యముగా( గార్యము ముగింపు మని వ్యంగ్యము : మూలమున 

విప్ప డా వెళ్ళను నూ ఠక్యోదయనమయమున, గాంచితి నని చెప్పినట్టు కలదు. ఇది 

కథలో నంభావ్యము కాదు. కుష్టరోగపీడితుండైన విపుండు కదలలేని మెదలలేని స్థితిలో 

నుండి భార్యను మోసికొని పొమ్మని _పార్థించుచున్నా(డు. ఉదయ మాత(డు రాజవీధిలో 

నెట్టు తిరిగి యండును. అది పొనగనివిషయము. ఈయంశమును గనివెట్టి మారన 

దాని_పన క్రి వదలినాండు, ఎప్పుడో చూచినాండు. నే డామెను గోరుచున్నా(డు. ఈ 

నడిమికాలమున త ద్వేళ్యానమా గనమావాంక్షియై కొన్నాస్ట మన్మథావస్ట ననుథ వి౨చినాండు 
శ్ 



కోరిక బలీయమై యతనిచె నతనిభార్యనే' యడిగించినది-_అని : మారన తెలుగున దెలివి 

నాడు. మూలమునం దున్న యస్వ్యాభావికత తెలుగున రాలేదు. 

'ఆనగుమో' మను ఉత్పల మాలావృ త్రమును మారన యపూర్యకళాకౌళ? ములతో 

నిర్మించినా(డు. పాదములయొక్క. ఆద్యాంతములఅయందు పాణముల నను|పానగా నిలుపు 

టయు, పాద!తయమున (పానన్థానమున నజ్జ ల్సామ్యము పొటించుటయు ఛందళ్శిల్పము. 

వెకందవద్యమున గణికను రత్నమని చెప్పుటచే( దద్గుణమైన కాంతిని గహించి 

యీవద్యమున వి సరించుట భావశిల్పము ! మోముచెన్ను, నయన పభాతి, మేనికాంతి_ 

ఆరత్నమున కున్న మూ(డువన్నెలు। రత్న శబ్దము _శేష్టవాచక ముగా వాడుట న 

మొనర్చుటకై మారన యతిశయో క్ష్యల కారము నిందు నిబంధించుట-! “శశివం 

ముల” నువమాన( దవ్యములుగా (గహించుటచె నా వేళ్య రా _తింబవ నై ల్లప్పుడును మందహాస 

సుందరవదనయై యుండునని వ్యంగ్యము. మూలమునందలి “నెచః మేహృది వర్తతే” 

“సామే హృదయా న్నాపనర్పతి” -_ యనుభావ మీపద్యమున సహేతుకముగా వివరింప. 

డి 

మూలకర్త వేశా శ్యావర్త నము సేయుచు చా రునర్వాంగి యనియు, వీన శ్ కోణివయాధఢర 

యనియు, తన్వంగి యనియు. జెప్పినాండు. తద్వికేషణ ములచె విభావన్వూ ర్తి కొంత 

కలుగవచ్చును గాని తద్యర్షనము చేయు పా; _తయుక్క్ల మనోగత తభావవ్య క్రెకరణము 

కలుగుటలేదు. మారన యాక్ళతి కెంత పాధాన్య మిచ్చెనో భావమున కంత  పాధాన్య 

మిచ్చెను, విటుడు నాయిక నుపభోగి-చునప్తుడు మొదట తనులత చెల్వంబు గనులగొని 

యాకృష్టు6 డగును, ఆపైన ముద్దువలుకుల మాధుర్యము చవిచూడ నెంచును. ఆతరువాత 

నామె 'నెదురొ త్తి వక్షమున బిగికౌంగిటం జెర్చుకౌనును..ముగ్గయగు నప్పవలాక్షి కెమ్మోవి 

నావై నాస్వాదించును. కావున, మారన సినపద్యపాదరచన మున విపహృదయగతమైన 

చేశ్యానమాగమాకాంక్షయొక్త. [(కమవికాసన్వూ రని నిగాథ ముగా .నింబంధించి. రనభావ 

శిల్పి యనివించుకొనినా (డు £. ,. 

మూలమునందలి ' “ధర్మజ్ఞ” యను: సంబుడ్ధిలోనిసా సార్థక్యము గమనించి మారన 

“నీవ ధర్మశా స్త్రనిపుణహృద యవు” అని. తెలుళన ననివించినా(డు. . నతిధర్మము వతి 

హతాచరణము. దానిని కా స్త్ర విరుద్దము గాకుండ నిపుణముగా నిరషహించుటయం దామ 

నేర్పరి. వేశ్యానంగమము భర్హృపాణడదాయకము. అది యామెకు దుఃఖహేతువు కావ 

చ్చును 1! కాని, యామె తనభర్రను 'అనుర క్రితో”. వెళ్యకడుకు( బంవవలెను, స్తు 

గూఢముగా నాయిల్లాలి ధర్మ వేవణత్యము నాసటగా (గొని ధూరు. డగు విపుఃడు తన 

యాగడమును సాగించుకొనుచున్నా (డు. 

'రాతి శయ ముపాగతా' ౮ వనుభావమును మారన చివరివద్యమున 'నమర్శి 

నాండు. మూలమున లేనీ మేఘములను గలి చినా(డు. నక్ష.తకాంతి.|బనరింపని చిమ్మ 

చీకటిలో నెవ్యనికంట( బడకుండ లోకముకన్సు గవ్పవలె నని యావివ్రనిగూఢ వాంఛ. 

స్వయముగా వెడలుళ క్రి లేమిచే నతనిని మన్మరుండు మజీయు చాణముబు వైచి బాధించు 
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చున్నాం. డనుట గడునరితనమునకు'! 'దార్క్భారణము | - చనుశ క్రియ తనకున్నచో 

మదనునియాటలు సాగెడివి కావనియు,. నిల్హాలిని బతిమిలాడవలనసిన పని లేదనియు 

నతనినిష్టారము ; మారన యీభథావము నిట్లు చితించి వ్విపుని ధూ ర్రత్యమును, గడునరి 

తనమును, వాజె చై పుణ్యమును, కామాతురత్వమును (బదర్శించుటయెకాక రసనథావ కమ 

విన్యాసమును విజ్ఞతతో( బి జోషింప6 గలిగను . 

GC) దేవతలు మహిషా సుర డౌర్దన్యముల గూర్చి వేళ పులక విన్నవించుకొనిన 

విధమును మారన విస్తరించి రచించెను. మూలకర్త “తిదశాః కథయామాను గ్లవాభి 

భవ విస్తరి మ్మని చెవ్పియ మూ(డుశ్లో కములలో వారిమొర ముగంచివె చెను. మారన 

మూలకర్త నూచించిన వ _సరశబ్దమును సార్థకవ అచెను. మహిషానురదుర్ణయకథనము 

కమముగా నివ కేశవా గ హమునకును, దేవ్యావిర్భావమునకును. మూలహేతు వగుచున్న ది. 

కావున గథార్హముల కది యాయుస్హ్రాన మగుచున్న ది. మారన తత్సా9ణమునకు బలము 

చేకూర్చెను. - 

మూలము :._ 

శ్. సూ వా రేం! దాగ్న్యనిలేందూనాం యమన్య వరుణన రచ 

అనేంషాం చాధికారా న న్యయమే ఐ వాదెతిష్టతి | 

- క. అవధరింపుండు నిభిలలోకాధినాథు 

లార మావిన్న పము బలోదారు( డె 

మహిష డెపుడు మదమున మసరుకవి 

కల యచున్నా(డు 'తిపవనకమలవనము. 

న్! 

Ur మహిమని కుచ్చితమును బర 

మహాషుల! జెజపట్టుటయును మ శ్రిల్రి మదు 

న్మపి హిజములు గూల్చుటయు( రు 
— 

హరిం డోలుటయు వావి. చెప్పము మీకున్ |; 

దివాధినాయు( డ్రయి కొంతిం జందురుం డై 

ఫమునం గృశానుం డయి ఘోరై శ్వర్య శౌర్యోన్నతిం 
౦ డము దర్ప మొప్పం గొనియెం ద DRA ల్నల 

శ్వ రుం డనురు లుబ్బన్ లోకన= హోరు 
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సీ. అఆవలీల నంతకు నతిదీను* గావించి 

బలిమి. గోణాధిపు భంగ వెట్టి, 

పరిగొని వరుణుని బరిభూతి నొందించి 

కడిమిమై( బవనుని గాసి చెసి, 

మ త్తిల్రి విత్తేషమానం బడంగించి 

గండున నీళాను( గష్టపటిచి, 

యేంచి గంధర్వేశ హీనదళకు( దెచ్చి 

యలుకమై సాధ్యవు( దల(గ( (దోచి 

తే. యషప్పురంబులు వడిం దాన యాకమించి 

గరుడ సిద్ధ విద్యాధరఖచరనాగ 

నరుల నుద్భ్భ తి సతతంబు( బజవీ పనుల 

గొనుచునున్నా డు మహిషుండు (కొవ్వు మిగిలి. 

చ. అలఘువరాక్రముండును దురాత్ము(డునై. మహిషానురుండు దో 

ర్పలమున నాకముం గొనిన6 జాడణిపోయి ధరితి నిప్పు మ 

ర్యులకియ నున్నవారము నురో త్తములార : భవత్సదాంబుజ 

మ్ములు శరణంబు. జొచ్చితిమి బుద్ధి ( దలంపు(డు దెత్యనాళమున్, 

(6.67.72) 

మారన యొనర్చిన విన్తరణమునందు( జక ని వణాళిక కనవచ్చుచున్నది. 

మొదటిరెండువద్యము అమూలకము లైనవి, మహిషుండు మనరుకవిసి [తిభువనక మల 

వనమును గల;చుచున్నా. డనుటలో. _బదర్శించిన రూపకాలంకార మర్గబంధురము. ఆతని 

వశున్యభావ మారూపకమువలన స్పష్టమగుచున్నది. ఒకయంశము నువన్యనింప( టోవు 

నవ్వుడు వక్త సామాన్యముగా (బతిపా ద్యాంశమును నూత పాయముగా ముందు పెర్కొను 

నట్టు దేవతలు తమమనవియొక్క్ల పరమార్థమును మొదట పేర్కొనినా రనుట యిచ్చటి 

సంభాషణ శిల్పము “| 

మహిష. డానర్చిన దుశ్చర్య లనంతములుగా నున్నవి. వాని నన్నింటిని సురలు 

చెవృంటోవుట లేదు. కాని వారు చెప్పక విడచుచున్న విషయములయుక్కు న్యరూపన్యభా 
వమనులను, ఆం దిమిడియున్ఫ దారుణత్యమును శివకేశవులకు స్ఫురించునట్టు చెప్పినారు. 

“వానీ6 జెప్పము మీకున్*' అని వాక్యమును ముగించుటలో నున్న గడునరితనమే తదర్ధ 

స్ఫూర్తికి మూల మగుచున్నది. మూలమున మహిషుండు సూర్యాదుల యధికారములను 

గైకొనె నని యన్నది.కాని, వాని నెయేగుణముల్నపాధాన్యమువలన [గహించెనో వివరింప 

బడియుండలేదు. మారన యాయంశమును బూరించి పెశార్దూలవృత్తము నలంకారసుంద 

రముగా నిర్మించెను. సీనవద్య మాత (డు దిక్పాలకులను, దేవగణములను హింసించిన 

నిధమును వి_స్టరించుట కేర్చుణువంబడిన ది. “ఆలఘుపర్శాకముండ్లును, దురాత్ముండునై ' 
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యని పైచర్యలకు మూలమైన దానవగుణవిభాగము నేర్పజచుచు చివరి చంపకమాల 
నెత్తుకొనుటలో నొక (వతిపాద్యాంశమును ముగించునప్పుడు వక్త పూర్వోక్తాంళముల 
తాత్పర్య్శాము చెవ్పి నమా వ్రిచెయు నంభావణశిల్పము కానవచ్చుచున ది. 

VII 
పురాణక థానువాద సందర్భమున మారన యౌచిత్య మెటి(గి యమూలకమైన 

యంశములను బెక్కింటినీ కల్పించి తనరచనమున( బొందుపజుచెను. వి సరఖీతిచె నట్టి 

వానిలో గొన్నింటిని మాతమే యిచ్చట నుదాహరణములుగా నిచ్చుట జరుగుచున్న ది. 

(1) ఆయధమార్మండేయపురాణ కథారంభమునందలి తపోవనవర్ణన (1.1) 

మమూలకము. అను పాసా దిశబ్దాలంకారబహుళమును, దీర్హనంన్కృత నమానభూయిష్ట 

మును, నంగ హము నెన యివ్వర్హనము కా వ్యారంభ గంభీరశీల్పమున కుదాహరణము, 

నానావిధమహీరుహములచేతను, బక్షిగణకలశబ్దములచెతను, బహువిధమహాధ్యరోత్సవ 

నమాగతశతమకా దినిఖీలనిలింపనభలచెతను, _ మునికుమారసమిత్కుళకుసుమాహరణ 

సంరంభములచెతను, శాస్త్ర పురాణేతిహానక థాకథనచతురపరిషత్తులచేతను శోభిల్లు తపో 

వనము నన్నయాదులు వర్ణించిన కణ్వాదిమహర్షి తపోవనముల6 దల!వించుచు, వురాణ 

వక్ష యగు మార్కండేయమహార్షికి మహనీయనివాన స్థలముగా రాణించుచున్నది. రాజ 

నాయకములై న కావ్యములు నగరవర్ణనముతో నారంధించుట యిట్టిశిల్ప మా, బువిపో_క 

మును, జ్ఞాన వపధానమునైైన పురాణము తపోవనవర్ణనముతో నారంభమగుట యట్లిశిల్ప ము! 

(2) వతిివతక థలోని నగరవర్ణనమును, నూర్యోదయవర్ణనమును _ అమూలక 

ములే. 

ఉ. దానగజేందభూధరకదంబతురంగతరంగనంఘకాం 

తానీకురంబరత్నమహితం బయి లక్షికి( బుట్టిని ల్లనం 

గా నభిరామమై భువనగౌరవవెభవయు క్రమె [వతి 

షానపురంబు వొల్చు విలనన్మ హిమ న్షలరాశిచాడ్సునన్. (2.169) 

ఇందలిరూపకాలంకారము మారనకవి వతిభావిలనితము. అప్పట్టణము “రాంతానికురంబ 

రత్నమహిత” మని చెప్పుట _పథానతాతృర్యము. చెప్ప(జోవునది మహావతి వతకథ | 

ఆమె నివసించునది (వతిష్ఞాన వురి. కావున నావురియందు( గాంతారత్నములు కల రను 

ఉలో సార్హక్య మున్నది. మారన యారత్నోపమానమును జాగరూకతతరో(. గథనంతట( 

బజఅచినా6డు. ఆనగరవాసిని యగు వేళ్ళ గణికారత్నమ(ట! (2. 160). క్రానికుని 

భార్య సూర్యు. డుదయింవకుండుగాక యని శపించు నవసరమున 'వనితామణి' యె 

(2. 165) తెజరిల్రినద 6ట అననూయ యావి_పభార్యను దర్శింవ(బోవుచు “వతి వతా 

రత్న' (జ 175) మని తలంచినద(ట ! “ ఈభూవలయంబునం సతులు సోలదు నిన్ను. 

మతి _వతామణీ !” (2. 150) యని యామెను పొగడినదంట : నూర్యోదయ మగువెళ 

భర్ష నేల కొర్తుగక్తుండ వస్టెడు నాసాధ్వి “'వనితామణి' యంట ! ఉపాఖ్యానమునందు. తి 



198 _పథమాంభమహాపురాణము 

గానయిడు' ఎప్టరర్నునంచయము న ము వ్యంజించుటకు రత్నాకరౌవమ్యము నెన్నుకొనుటయు, 

దాని నుపమేయ మైన నగరమతో నభేదము పాటించుటయు మారనరచ నాశిల్పము 1 

నూర్యోదయవర్లనము : 

వే చుక గ్రాలద్ ప్రీ వీన్ఫురణంబు చవిగొని 

మిన్ను లేంగంవున మెజు6గు వెట్టి, 

ఘనతమఃపుంజంబు గనుకని( భోండోలి 

దిక్కుల( దేజంబు దీటుకొ ల్సి, 

కై రవాకరముల గర్వంబు కబళించి 

కమలవండ ములకు గాంతి యొనంగి 

తలకొన్నతుహినంబు దర్శ మడంగించి 

చక వాక ముల కుత్చవ మొనర్శి 

త. తననముజ౩లదీ వీవితాన మడరి 

యభిలజనులకు ననురాగ మావహింపవ 

నెలమి నననూయ మహితార్శ్య మె తి మొక, 
- ఇషు — 

నుదయగీరిశిఖరంబున నొచె నినుడు... (2. 189) 

సూర్యోదయకాల _పకృతిశోభాపరిణా మ్యపభావముల వర్ణించు నీపద్యము నహజో క్ష్యలంకార 

(8) నందర్భొచిత్యమును. భావించి మూలమున లేని దై వస్తుతులను నంగహ 
ముగా మారన నిర్యహించెను. అందుల కశ్వతరుని పర మేళ్యరసుతియు (3.58) దేవత 

లును, విశ్వకర్మయు నూ రు నిగూర్చి యొనర్చి నస్తుత్తులును (7. 109; 126) నిందుల 

కుదాహరణములు, | 

(4) మారన యమూలకములి న వర్ణనాంశములను, నూకులను, ఆలంకారములను 

గూడ నెడనెడ( జొవ్చెంచుచు రచనమున స్వీయపతిభను (పదర్శించెను, మచ్చునకు! 

గొన్ని యుదాహరణములు : 

(అ) శమీకమని ధర్మపక్షులను గురుక్షేతమునం గాంచినప్పుడు : “తే. అమరు 
రేయెండవిండుల కవయవములు-- మొలచినట్లు తేజస్ఫూర్తి వెలుంగుచున్న' (1.50) విహగ 

శిశువులను గా గాంచె నని మారన చేసిన వర్తన మమూలకము, 

(ఆ) రైవత్నాదిపైం జరించు బలరాముని వర్షించుచు ' 'సమదలీల మదాంధగజంబు 

దాడ్చునన్, రై వత శైలసా నువనరమ్యతలంబున, “గీడ సల్చె” నని సార్దకో పమానము 

ననునంధీంచెను. (1. 139) 

(ఇ) వీశ్వామి తుడు శై E బ్యను [బచండదండ మెత్తి కొట్టుటను “ఇభము దొండ 

మెత్తి మదజ్భంభిత మె లత [వేయు బ్ చాడ్పునన్” అని యహూర్యముగా మ మారన వర్ణించెను, 

(1. 184) 
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ల 
( ఈ) హరిళ్చ్ళందుండు మృతనుతుని. గాంచి దుఃఖించుచు- 

ca 

fe 0 

£9 ft 
క్స్ 

ల ఠి గ్లో 4 

వ మెడల దున్నయపుడ 'చిత్తమ్మున మో 

హావశము తండులకు స్వ 

భావమును మ్మిట్లు సుతుల వై నుగుణనిధీ | (1. 25వ్) 

అని పల్కనట్టు రచించి నంద ద ర్భోచితసంభాషణవై చితి | (ప్రకటించెను. 

(ఉ) ఏకాదశరు దనర్గక థనా వనరమున [బహ్మ స్రీపుంనమిశరూవము దాల్చె నని 
మూలమున. జెప్పంబడియుండ ౧ దదాకారవర్లనము మారన కల్పించి, చమత్కారము 
సాధించెను, 

క్ర తెలిగ న్ను కవిలకన్సు ను 

వలిచన్నును దృఢ విశాలవక్షము నెటీవె 

నలి కెంజడలును గలిగిన 

వెలయు మగవాండు నైన వేలై నిల్చెన్. (4. లిప్) 

(ఉం తువతనయం డగు “వీరు డుదయించె నని చెప్పుచు _ “అతం డతునిత 

మానవైరిరాజ్య నైెన్యకాంతారచయు:డు”. (రి. 46) అని యమూ 

కికొరంబునుం పోలి (8. 109) నని పాత పౌర షను RO గలిగించు నువమానము 

ననునంధించెను. ఇచ్చటి నింహాపమానసార్ధ క్యమునుగు వార్చి యాఖ్యానశిల్బావ్యాయమున. 

జప్పు,బడిన ది 

| బక ప్న అ క కా ఒర అడ ( 0) _(బహ్మ దుస్ఫహున కాహారము నేర్పజచు ఘబట్టమున-- 

క _చుతిశా స్త్ర పురాణవినిం 

దితకర్మము లాచరించు దీరహితుని.దు 

షత ఫలముల నోదున్సహ / 

సతతంబును దృవ్రి నీకు నంపాద్య మగున్. ౨.౨. (4. 78) 

ఆని విశేషించి రచించి తన శుతిశాస్త్రపురాణా భిమానమును మారన చాటుకొనినాండు. 

‘il 
మారన మారా గ్రాంచదేయమహాపురా ణాంతర్గ్షతములై న లోకవర్శములను, నీతులను, 

. - చా . A ఇ IY ఒన్న ధర్మములను సనూక్తులవలె నాక్కాక్కపద్యమునం  దొక్కాక్కరమణయోపదశమును 

నిబందించి దచించి నన్నయతిక్క్ల నల మార్గ ము వనమనరించినాడదు. ధర్మ వబొ ధద్న్షై 

వజకు గల మూలక ర యిట్టినూ సూక్తుల ననంతముగా( బేర్కొనెను. = మారన వానెిఎె జాం 
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తెలు(గుచేసినను కొన్నింటిని వదలక మానలేదు. కొన్ని తాను కల్ప్చింపక విడువలేదు, 
మారన తెలుగువద్యోములు నీకిశతకములయందలి పద్యములవలె చదువరులకు చవ 

లూరించుచు. గంఠళస్థము సేయవలెనను వీతిని. గలిగించును. ఉదాహరణములుగా 
నీకింది యనువాదములను (గహింపవచ్చును :_ 

లోకధర్శములు : 

i. శో. 

క్ర 

వి, ళో 

(6. 

క క్లో 

యు, 

వ. శ్లో. 

ధన్యా స్తే తనయా యేషాం నర్వలోకాభినమ్మ తాః 
' వరోపకారిణ? శానాః సాధుకర్మ ణ్యనువతాః॥ (72. 10) 

అనమఘులు పరహితచరితులు 

జన నంభావ్యులును బుణ్యాదరితులు నగు నం 

దనులను బడయుదు రెవ్వరు 

దనర(గ వా రిందునందు ధన్యులుగారే ? (ల.26క5) 

. అభీష్టా కన్యచి త్కాంతా కొ నః కస్యాళ్చి దీవితః 

పరస్పరానురాగాఢ్యం దాంపత్య మతిదుర్హ భమ్॥ (62. 10) 

మగడు గలనెనేని మగువ దాం గలయదు 

మగువ గలనెనేని మగండు గలయః 

డెలమి నొండొరువుల నిరువురమనముల( 

గలువు బూర్యనుకృత భలము నుమ్ము | (5. 72) 

. యోజనానాం సహ సాణీ యాతి గచ్చు న్సివీలికః 

అగచ్చ నె నతే మోవి వదమెకంన గచ్చుతి | 

క్వ భూతలం క్వ చే (_ధౌవ్యం స్థానం య।|త్సా వవాన్ _ధువః 

ఉత్తానపాదనృపళతేః వుతఃనద్ఫూమిగోచరః ॥ (18. 98-40) 

అరుగకుండెనేని గరుడండైనను నొక్క 

యడుగు నరుగలేడు రడ.౫ి లీకు 

యైన నరుగ(దొడంగెనేని యనేకన 

హ(నయోజనమ్ము అరుగుచుండు, 

భువి యెక్కడ దివి యెక్కడ? 

_ధువు( డీభువినుండి కాదె [ధువమగువదమున్ 
దివి. బడ నెం గావున న 

దర్భ్యావసాయికి(, బడయరానిదియును గలదే ? (2. 277-259) 

అపు|తతా మనుష్యాణాం శయనే న కువు'తతా 

కువ తో హృదయాయానం సర్వదా కురుతే వితృ; (72, 7) 
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తుండు పుట్టమి మేలుకు 

తుండు జన్మించుకంటె. బురుమనకును డు 

ప్పుత్తు(డు దహించు నిజచా 

రితాగ్నిని( దం్యగ్రిమనము రేయను బగలున్ (5. 269) 

రూ 

es ఈ 

న 

ర్, శో, య తు బాలా తృభ్ళ త్యేవ వినా వి|తా కుటుందినః 

తె సుఖాస్వాదవిభంకా న్మన్యే ధాత్చైవ వంచితా।॥ (22, 11) 

చ. జనక భుజావనీజముల చల్చనినీడ వసించియుండు నం 

దనులు జగంబున న్ఫుఖులు తండి మృతుం డయి చన్న. బిన్ననా( 

డ నిజతుటుంబభారము గడంగి వహించుచు( దీ|వదుఃఖవెే 

దన(బడు వా రవుణ్యులు విధాతృనిచేత (భుజంగ మెళ్వరా :) (లె. 77) 

6, ల్లో, హోమకాలే యథా వహ్ని రాజ్యపాత మవేత్షతే 

బుతౌ _పజావతి స్తద్య ద్భ్బీజపాత మవేక్షతే॥ (14. ల్) 

ముతుకొలం౨బున విను కుల 

నతికిం బతివలన శుక్షనం పా ప్రీ పేజా 

పతి గోరు హోమకాలా 

హుతి యతిసంీతి( గోరు హముతవహుమాడ్కిన్. (2. 80) 

దాంసత్యధర్మము :_ మూలమున. గుండల మదాలసాకువలయాశ్యులవివాహనందర్భ 

మున జెప్పిన హితవు పదిశ్లోక ములందు, గలదు-(19, 69-78). దానిని మారన యొక 

సీనవద్యమున రచించెను ;_ 

5 నె. పతి పయత్నంబుతో భార్య భరించుచు, 

గీ డొందకుండ రక్షింపవలయు 

నవి రోధవృ త్తి ధర్మాధర్మములు భా 

ర్యానుకూలత 6 బతి క తిశయిల్లు 

భార్యావిహీనత ( బతికి వర్మ్మతిత 

యంబులో నొక్క_టి యయిన లేదు 

దేవవి తతిథివూజావిధు లొనరింప 

థార్యయ పతికి నుప్వాశయంబు 

తే. మగండు వెలిగా(గ నతికి ధర్మంబు. ధనము 

గామమును మున్న లభ్యము కావు గాన 

దంపతులు దరన్చరవకశోతావమోద 

మగ్నమాననులై కూడి మనుట యొప్పు, (2.925) 



నో నాప్ చవేణాం ప్ప జో న శాదం నా పుులాషతిలు 
లాడ వ శ. లక్షా ay శ్ 

పండా | డై <) భరుః సుకూషయె వెతా లోకా నిషాన్ జయంతి హీ॥ (18. 62.63) 
న టై చా మోజు డు 

తె ప్రుజనంబుల కుపవాసఆర్థ దా దాన 

పతినమారాధన|వతవ 
| 

సుగతి వారికి తంగటెజున్ను సుమ్ము, 

గా రస్తాశ్రమభర్మము : 
మూలమునందలి కవిఅధ్యా. 19_28 శ్ 

ఆ 

జ ఆ 

స్సా (ము స్టినదా 

తా_రొదారతయు నణింవ (సహా న్గర్మంబు లుద్యన్మ తిన 

ఇచ మారన వ, 146 పదంము వాన పస్తాశమధర్శవ న్కు లి.147లొ లా బి థ్ ఈ. 

(1) క, పరదూషణములు సేయకు 

చర్మిదు లగువారియందు దయ గలిగి వివ 
త్పరివీడితులకు దిక్కై 
పరగెడు పురుషుండు సుగుణబంధురు6 డెందున్. 

ఇది 21.111, 112 శోకములకు భాయానువాదము. 

క, దయ: బోల వధ్వరంబులు 

నోలవు ఏవిధ భూరిదానచయంబు 

(వ) ల్లో న్య జీవితం వుంనః శరణార్థిన మాగతవమ్ 

వన మనుగ్భహాత్రి వరివక్ష మపి | ధువమ్॥ 

క అతివితుం డెన ఈ 

గతు నార్తుని కత్తు9వై నం గడుకొని కరుణా 

(1/9) 
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లభిలజనములకున్. 

ఇ 
౧» 

త 4 
స క 

rod 

వవలం 

ది వలయుగుణవ 

యమ 

~ 
ol 
ep 

విడు ఇ 
య 

జ ఇ 

లట ల టల 
డ్ బి 

ల 

గంబి 

త్యము నెని 

అల 
౧౦ 

8 కం గడచిన మందు కామవ్యాధికి ముము 

వం 
చూ 

నర్ప మానుగ దై anges) 

రుషమునం 

ట్ 

6 

నే ౧౦ ఎ కార్య యూ 
ea 

న 

9 

మను 

త న 
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నిత్య మయి న్యర్ల మమరును 

సత్యము ధర్మములలో, దశ నం బనఘా : (1.207) 

నె తిక వబోధమునకు వేధానోపకరణములై న నూక్తులను ముకావళిగా మూలక ర్రయే 

ఆవిష రించుటకు యత్నించును, అట్టి సారవద్వాక్యసముదాయమును అనువాదళ ర్త 

సన్నిపహాతముగా ననుసరింపక తప్పదు, కావున నీతిబోధకములై న నూక్తులందు( గొన్ని 
యెడల శద్దానువాద మవళ్య ముపాదేయ మగుచున్నది. మారన యిప్పట్టున మూలము 
నందలి రమణిీయళబ్దమునుగాని, భావమునుగాని వదలక (గహించుటయందు. దగిన 

గ్రద్ద ౫ కొనుటయెకాక సూ క్తిసొందర్భపోషక మగు కల్పనను, రచనాశిల్పమును 

జోడించి యమవాదము నపూర్యసామర్థ్యముతో నిర్వహించెను. 

ఈపరిశీలనమువలన మారన మార్మ్హండేయపురాణమును భావానువాద పద్దతి నను 

నరించి యనువదించె ననియు, నంతకు( బూర్యమే నన్నయతిక్కనలు మహాభారతమును 

గథాను వాదపద్ధతి ననునరించి యనువదించియున్నను, మారన పురాణానువాదమున 

భావానువాదమే యుపాదేయ మని భావించి, మొట్టమొదటిసారి తెలుగున నావద్ధతిలో 
మహావురాణమును రచించి చూపినా. డనియు, ప్రరాణఖండములను, కథలను అనువ 

దింవ(బూనిన యనంతరయుగకవులకు మారన మార్గదర్శకు( డయ్యు ననియ( దలంవ 

ఏలగుచున్నది. 

మారన మార్కండేయపురాణమును సాధ్యమైనంతవజకు తగ్గించి నర్యగహముగా 
రచించెను. శాస్త్రకావ్యార్థములలో మారన శాస్త్రార్హముల నధికముగా తగ్గించెను. రన 
భావముల కాకరములై న క థార్థములను మారన నంగహమొనరింపక పోగా నెచిత్య 

మెటీ(గి క్రమబద్ధముగను, నర్వాంగవుష్టముగను వివరించెను. శృంగారవీరరౌదక రుణ 
కాంతరనపోషణమునందు మారన యభినివేశమును బక టించెను. పాత శీలపోషణము, 

సన్ని బేశకల్పనము, సంభాషణశిల్సము మొదలై నయంశములను బూర్వాపరక థార్ధ 

సనమన్వయదృష్టితో నిర్మించెను, మూలాతిశాయియైన ౩ లీసౌభాగ్యము, సార్థకశబ్ధార్థా 

లంకారభందఃపయోగనైవుణ్యమును మారనరచనకు నహాజాలంకారములు!: మధుర 

ముగా జెప్పుటయు, గంభీరముగా నావిష్క_రించుటయు., గుశలముగా( బొందువజచు 

టయు, మితముగా వి సరించుటయు, లోతుగా నవలోకించుటయు, ము క్తకములవలె 

సూక్తులను [గథించుటయు మారనమహాక వివాగ్భ తికి వై జగుణములు : 

ఈయధ్యాయమున మారనయనువాదపద్ధతి పరిశీలింవంబడినది. ఇంకను దీని 
కంటె విలక్షణమైన వివిధకావ్యరచనాంళములు (వత్యేకముగా( బరిశీలింప:దగియున్న వి. 
వానిలో ఆభ్యాన శిల్పము, క వితాశిల్పము అనునవి ముఖ్యముగా, బేర్కొన(దగిన వి. 

వురాణమంతయు ననువాదరూపమె కావున వానియందును గొన్నియెడల ననువాదనై పుణ్య 
మును గూర్చిన పశంనలు వచ్చుచుండును, వానినిగూడ పరిశీలించినచో మారనమహాకవి 

వురాణానువావమున సాధించీన సమ్మగకా వ్యార్థఫలనంప త్తి సాజాత్కారము కాంగలదు। 



l. 

సీఓఓ ఆ ఆ ౪౦౫) ౯ HE co DW 

— [టాడు [DY ౧౯౭ 

(టా టా Ha m= 1 9 లా ఆ 9౨ 

18. 

ఆకఖ్యా నశిల్వ వుం 

మార్క్మం డయపురాణ మొక యుజ్జ్వ్యలక థారత్నహారము. ఆ హారము నలంక రించిన 

కథారత్నము లివి ;__ 

(దోణనందనచర్ని తము _లేక 

ధర్మపత్తుల చరితము. 

హరిశ్చందోపాఖ్యానము. 

| ఆడిబకయుద్ధకథ. 

జడో పాభ్యానము. 

మహారౌరవాదినరకా థఖ్యానక థ. 

పతి వతక థ. 

దతా లేయకథ, 

రా రవీర్యార్లునవృత్తాంతము. స్త ల 

కువలయాశ్వచరి_ తము. 

ఆలర్కచరి తము. 

. బహ్మోత్స తికథనము. 

. దుసృహవృత్తాంతము. 

స్వారో చిషమను సంభవము. 
. ఉ త్తమమనుజననము. 

. తామనమనుజననము. 

. రై వతమనుజననము, 

. చాతుషమనుజననము. 

వె వన్వతమనుచర్మితము. 

19. 

20. 

21, 

ఐల, 

పలి, 

24, 

వల్, 

26. 

వ్ర, 

వరి, 

29, 

చె 
వ y 

వ్, 

6 99 Co He Su (AY) 

సావర్ణి మనుజననము _లేక 

దెపిస పశతి. 

రౌచ్యమనుజననము. 

భాత్యమను జననము. 

మార్తాండ చరితము. 

రాజ్యవర్ధనరాజచరి తము. 

ఇంచరితము. 

వృష ధకాపవృత్తాంత ము. 

నాభాగునిచర్శితము. 

వత్సృంధచర్మితము. 

(పాంళ్యపాజాత్యాదుల చరితములు, 

ఖని_త చరితము, 

తువచరి_త్రము. 

వివింశపుత్తు)( డగు ఖన్నితుని 

చరిత్రము, 

క్రరంధమ (వాలాళ్వ) చరితము. 

అవేక్షితచరి తము. 

మరు త్రరాట్సరి త్రము. 

ఈకథలతో పాటు వివరణాత్మకములును, వర్ణనాత్మకములు నై న కొన్నియంశము 

లీవురాణమున గలవు. వానిలో బధానములై నవి యీ కింద( బేరొనబడుచున్న వి కా 

1. శ్రీనారాయణప్యూహచతుష్టయ 

వ 

10 

వివరణము. 

పాంచాలిభ రృృపంచక 

వివరణము, 

ఇ 
లః 

Ot 

బలరామ బహ్మహత్యా పాయశ్సి త 

(పకారము. 
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6. కర్మమార్లోపదెళము. 9. మనుద్వీపవర్హాధివతుల వర్ణనము. 

7. యోగమార్షవివరణ ము, 10. మన్వంతరములందలి దెవేం్య్యదా 

5. [పజల యుత్చ త్తి పకారము. దుల వివరణము. 

పదార్థములను మితనమ్మితముగా( 'బతిపాదించుపురాణములలో, గథల కత్యంత 

_పాముఖ్య ముండును. అర్థవాదములవంటి పృరాణకథలు నిర్దిష్ట వయోజన సిద్దికొజకు 

భావింవంబడి, [పపంచింపంబడుచుండును. అందు కొన్నిశాస్తార్థములును చోటు చేని 

కొనును. కొన్నియెడల నవి కథకంటె నధికముగా. బెరిగిపోవుచుండును. ఇట్టివాని 

యొక్క సమిష్టిరూపము పురాణము. 

అఫా్యానశిల్పము : 

మత్స్యపురాణము పురాణముయొక పంచల క్షణవి శిష్ట మైన వస్తువును 

ఆఅథ్యానక” మని విలిచినది, 

“'“పంచాంగాని పురాణేవు ఆభ్యానక మితి స్మృతమ్”. (2.22) 

దీనినిబట్టి మారనమార్క్హండేయమునందును చతుర్ధాక్వానము మొదలుకొని చివరివజకు! 

గల వస్తువు ''ఆఖ్యానక ము” అని యనవచ్చును. కాని, “స్వయం దృష్టార్థరథనం 

(పాహు రాఖ్యానకం బుధాః” అని తాను స్వయముగా. జూచినదానిని జెవ్పుట యాథ్యాన 

మని విష్ణపురాణటీకాకారుం డ్రైన ్రీధరస్వామి చెవ్పియున్నా(డు.! అమరకోశక ర్ర 
“ఆభ్యాయి కోవలద్దార్థా” అని పేర్కొనినాండు. “ఆభ్యాయతే నాయకచరిత మనయా 

ఆభ్యాయికాఖ్యా వకథనే అనియు; కెనావ్యుపాయెన ఉపలబ్దః అర్థ; యస్యా నా 

ఉపలద్ధార్థా” అని నత్యచరిత మనునర్గమున గురుజాల్నపబోధిక వివరించెను. ఆనంద 

వర్గ నాచార్యులు ధ్యన్యాలోక మున ఆఖ్యాయికా, కథాలక్షణములను దెలుపుచు __ ఉచ్చాా 

సాదివిధాగములు గలిగి నడుమనడుమ నితరులపద్యములు గల గద్య పబంధము 

ఆభ్యాయిక యనియు, అవాంతరవిభాగములు లేకయు( బద్యములు లేకయు నున్న 

గద్య పబంధము కథ యనియు నిర్వచించెను. కాని, దండి యాథ్యాయికకును, కథకును 

భేదము లే దని చెప్పెను. ''శివత త్త్యరత్నాకరమున కల్పితివృత్తాంతము కలది కథ 
యనియు సత్యవృత్తాంతము కలది ఆఖ్యాయిక యనియును దెలువంబడెను. మణియు 

“వృత్త మాఖ్యాయతే యస్యాం నాయకేన స్యచేష్షితమ్'' నాయకు(డె న్యయముగా నెందు 

దనవృత్తాంతమును దెలుపునో యది “యాఖ్యాయిక యని మజొకలక్షణము కూడ కన 

పడుచున్నది.”' వీ 

వెనిర్వచనాదులలో మత్స్యపురాణవ్యాఖ్యాతనిర్వచనము వురాణహృదయమునకు 
దగ్గ జిగా నున్నది. మిగిలిన లాక్షణికు లొనర్చిన నిర్వచనములు చాలవజకు హర్షచర్శిత 

1. చూడు: కావ్యాలంకార సం్యగ 

శి స 
అ 

చా 

దీ. చూడు: కా అలంకార సం హము . పుట, 2రిర్. 



వంటి లౌకికకావ్యములను దృష్టియం దిడుకొని యొనర్చ(బడిన ట్టగువడుచున్నవి. లాక్షణి 
కులు పద్యకావ్యభేదము నాఖ్యానక మనిరి; గద్యకావ్య భేదము నాఖ్యాయికయనిరి. నంస్తృత 
పురాణములు |పాయిక ముగా శ్లోకబద్ధములే యగుట నాఖ్యానకము లన్నను, తత్త్వతః 

ఆఖ్యాన మనుట నిర్వివాదాంళము, పంచలక్షణవిశిష్టమైన పురాణము నత్యవృత్తాంత కథన 

( నత్యము_న్యయముగా+ జూచినదే కావచ్చును; అనుభ 

వించినవా6డు స్వయముగా జెప్పినదే కావచ్చును; లేక అమరకోశకర్త చెప్పినట్లు 

ఏయుపాయము చేత నైన నువలబ్ది మెన క భార్భము కావచ్చును, అట్టగుచో వురాణ 

నంహిత (బహ్మ్మ్పపోక్ర మనియు, [వాచీనబుషి దర్శన, [పవచనాదులు నిత్యము లనియు 

ఏమ్మెడిపురాణక రలకును, పురాణ్యశోతలకును పౌరాణిక కథార్థములు సత్యము లగుటలో 

సంశయము లేదు. కావున లాక్షణికమతానుసారము వురాణము_ ““ఆథ్యానకము” అను 

టలో వై రుధ్యము లేదు. లాక్షణికులకు నర్గాదివిభాగములు గలకావ్య మాఖ్యానకము 

కావచ్చును; వెరాణికులకు పంచలక్షణ మైన పురాణము ఆభ్యానక మగును. 

మాత్స్యసురాణో కి ననునరించి పంచలక్షణములు గల వురాణ మాఖ్యానక ము. 

కాని, వురాణములు పంచలక్షణములతో నాగిపోలేదు. దశ, దకాధిక లక్షణములతో వెరిగి 

పోయినవి, అట్టయెడ నప్పురాణార్థ ముల నన్నింటిని ఆఖభ్యాన మనుట నమంజన మగును. 

ఉదాహరణమునకు మార్మందెయమున మొదటి మూ(డాశ్వానములును, షషాశ్వానము 

నందలి దేవీన ప్రశతియు వంచలక్షణావధిని దాటియున్నను పురాణస్థములై నేడు కాన, 
బదుచున్న వి. ఇవియన్నియు( గలసియే మార్యండేయపురాణ మన(బడుచున్న ది, కావున 

నేతత్పురా జాద్యంతక థనము ఆఖ్యాన మనుట అన్సు ఈదృష్షితో మారనమహాక వి 

మార్కండేయవురాణరచనానర్వన్వమును “ఆఖ్యానక ముగా లేక “ఆథ్యానము”గా 

గ కొని, అందు ఆమహాకవి చూపించిన శిల్పనంపదను గొంత పరిశీలింప నీయధ్యాయ 

మున( బయత్నము చేయబడినది. అందుచే దీనికి “ఆకఖ్యానశిల్ప” మను పే రుంచ 

బడినది, 

ఆఖ్యాన మున, ద త్తత్చురాణపధానతాత్పర్యము వ్యంగ్యముగా వతిపా దింవ( 

బడును. తత్సతిపాదనమున( బెక్కుకథ లుదాహృతము అగుచుండును. అందు మొదటి 

తగకుచెందినవి_ పురాణ్యవవ కలే స్యేయ వతిపా దితాంశముల కుపబలకములుగా నితరు 

లచే. జెప్ప(బడినవానిని గ కొని చెవ్పినకథలు. మార్హండేయమున నిట్టివానికి జడో పాభ్యాన 

మును, నవళతియు నుదాహరణము లగును. వీనిలో? బైన పేర్కొనబడిన ఉర్ 68-10; 

1 9సంఖ్యలును: (4)-(7)అనుఅంశములును ఇమిడియున్నవి. వీనిని 'ఉపాథ్యానము” 

అనుట యుచితమగును, వత స్యార్థ న్యక థన ముపాఖ్యానం (వచక్షతే?౩ అను శ్రీధర 

స్వామినిర్యచనము పనిపట్ల అన్వయింప(గలదు. కాని, ఉపాఖ్యానమున కిచ్చిన యీనిర్యచ 

నము సమ్మగముకాదు. పురాణమున |పధానకథాంశ మైన ఆఖ్యానమున కుపొంగ మై 

లో 

వ, చూడు, కావ్యాలంకార సంగ హము = పుట. విరివి. 
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యుండు కథార్థములన్నియు నుపాఖ్యానములుగా( గై కొనుట యుచిత మని తోచుచున్నది. 

అద్రైనచో నుపపాండవోత్ప తిహేతు వను (వధానతొత్సర్యమును బతిపాదించుటతో 

నాగక నమ్మగకథా న్వరూవమును దాల్చిన హరిశ్చందచరితము ఉపాఖ్యాన మనంబడును. 
అరే ఆ ఆడిబక్ యుద్దవృ తాంతముకూడ. ఇట్లు భావించుట పురాణ అహృదయమునకును, లోక 

(పసిద్దికిని విరుద్దము కదు. తెలుగులో *” హర్చిందచరిత తి కావ్యముగా రచింవ(బడినను 

నర్యసామాన్యముగా దానిని హరిశ్చం|దో పాఖ్యాన మని వీలచుటయే కాన(బడుచున్న ది. 

అది పరాణమున నుపాఖ్యానముగా నుండునుగాని, గౌరనాదుల హరిశ్చందచరి తలలో, 

[బధానవన్తువెకదా : మార్శండేయమున హరిశ్చం దచరితము (పత్యేకమైన యుపాథ్యాన 

ముగా వురాణక!ర్తచే నిర్మింపబడిన దనుటకు దానికి( (బత్యేక ఫల కుతియుండుటయే 

[పబలసాక్ష్యము. ఆడిబక యుద్ధము కూడ నిట్టిదే, 

శ్రీ ధరస్వామినిర్యచనమును బట్టి చూచిచచో ధర్మపత్తులు చెప్పిన (పధానవురాణ 

భాగమంతయు మార్మండేయమహర్షి [కోష్టుకికి. జెప్పినదె కావున నువాఖ్యాన మనందగి 

యున్నది. కాని, య ట్టనుటకు వీలులెదు. అందువలన నీనిర్వచినము సర్వత విచక్షణా 

విరహితముగా( యోగం వీలుగా కున్నది. అనగా నిది యపాఖ్యాననమగనస్వరూప 

మును నిరూపించుట లే దని భావము. 

ఆభ్యాన ములందుగాని, ఉ పాఖ్యానములందు గాని యవాంతరకథలు లేక ఆరంభోవ 

నంహార విశష్టమైన కథ కథ. “వితృపృధ్వీ_వభ్ళ ఎతిగీతయః” అను శ్రీభరస్యామి 

వాక్యము. నను సరించి వెతృ, దేవ, భూగోళ, దానవీరాదుల వర్ణన లన్నియు గాథ లగు 

చున్నవి. పురాణకథలలో గాథ లుండ వచ్చును; కథలోని “పా తలచే( జెప్ప (బడిన 

యవాంతరకథ లుండ వచ్చును, ఇట్టెవానిని ఉవకథ లనవచ్చును. ఇట్లు భావించుట 

లక్షణవిరుద్దము కాదు. పురాణాఖ్యానోపాఖ్యానశిల్పవిమర్శనావనరమున వీనిన్వరూపము 

లను, శిల్చసార్థక్యములను బరామర్శించుట జరిగినది, 

ఇంతేకాక వురాణకథలకు మజికొన్ని విశషలక్షణములు కలవు. పురాణమూలము 

నుండి యారంభించి కథను చెప్పుట, చెప్పుటలో వస్తు, నాయక, రనశిల్బములను 

_బవంచించుటవంటి విందులో ముఖ్యము వె నని, 
c= 

J 

మారనమహార వి మార్భ్క_ండెయవురాణము ను బహువిధాఖ్యాన శిల్ప సుందరముగా 

దిద్ధినా(డు. అత; డవూర్వుక థాసంవిధానచతురు. డై యుండుటచే నాతనికావ్యమున 

జసుందర మైన శిల్ప నంవద వెల్లివిరిసిన ది. కృతిక రచి త్రవృత్తి కనుకూలు(డు 

కృతిభర. ఆ అతనికి మార్క ంచేయమహావురాణము విను కుతూహలము జనించుట కయ్యది 

'నూతనకథావిసారమె* వవ ర్తిల్లుటయే పధానకారణమట ! అత(డు మారనను “తత్పు 

రాణ పకా శితసారకథామృతం బి నొగిం దావి జగజనంబు అలర న్యచియింపు మని”5 క 
డా 

త. మారన మార్క, వీరి, 14. ర, మారన మార్క, వేర. 17 
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మనసార కోరినాడు. మారనయు. దా నట్టు చెప్ప. గల్లుట జన్మ సాఫల్య. మని6 

సంతసించినాండు. అతని కాపురాణము “నానాఖ్యాన కదంబతరంగనాది” బంధుర మైన 

సుధానింధువువలి “సారకథాసాం[దచం| దికా నంవదికి నొప్పారు “పూర్ణేందు బింబము” 

వలె స్ఫురించిన ది. అత ( డాసము[ దమును బుద్ధిభాహువిక మమున మదొంచినా(డు; పతిభా 

నై వుణ్యము చేత సుధాసారమును తరంగ పంక్తుల వై( దెట్టలు కట్టించినా(డు. 

మారన శా నీవురాణమున కథాశిల్పములను నంతరించినట్లు వాచ్యముగా( జెప్ప 

లేదు. కాని, తా నట్టివ్యకియలం బాటించుచున్న ట్లన్యావదేశముగా నచ్చటచ్చట వ్యవదే 

శించినాండు. వురాణారంభగద్యముననే మారన యమూలక మైన తపోవనవర్ణనము చేయుచు 

నది “శాస్త్రవురాణెతిహానకథాకథన చతురతాపసో త్తమ పరిషదభిరామి? మని పేర్కొని 

నా(డు. జై మినిమునిముఖమున భారతేతివోన్నవళ సన్తి చేయచు నది “నర్యక థాభిశోభితి10 
మని యమూలక మైన విశేషణము నుగ్రడించినాండు. జడు(డు పూర్వుజన్మమున బహువిధ 

శాస్త్రములను, శిల్పములను జదివినట్లు మూలమున! నుండ మారన యాత(డు బహు 

విధాఖ్యానశిల్పముల 12 నభ్యసిం చినట్లు (పత్యేకించి చెవ్పీనా(డు. బలరాముడు నురాపాన 

మత్తు(డె విలాసినీపరివెన్టి తు(డై ర వతోద్యానమున( | బవేశించి, అందు నూతునివలన 

బహు పురాణక థ లర్ధి వినుచున్న మహర్షి మండలిని గాంచెచేకి నన్నవిషయము మారన 

వదలివేయక  తెలుంగుచేనినాండు. మార్కండేయుడు [కోస్టుకికి నర్గాదిమహావిషయము 

అన్నియు, జెవ్చి చివరకు “నేలత్పురాణక థ లాకర్ణించితె 71 అని (వశ్నించుచు కథా 

[ప్రాధాన్యము నుగ్గ డించినట్ల మారన స్పష్టము చెసినాండు. వీనిలో నన్నింటను మారన 

కథాకథనశిల్పపక్షపాతము నిగూఢ రమణీయముగ( (బపంచించుట స్పష్ట మగుచున్నది. 

మారన కిట్టిమార్గమును జూవిన మహనీయులు నన్నయతిక్క_నలు. “ఆంధక వితా 

గురు డైన నన్నయ 'సారకథానుధారన మజనము నాగళవూదితంబుగా నారయగ 

(గోలుచు ననులు హర్షరసాంబుధి( దెలునట్లుగా భారతనస:హిత'*' 15 యందు వర్యతయము 

నెప్పె ననియు, 'ఉభయక విత్వత త్త్వవిభ వోజ్ఞ్వులు( డైన తిక్కన “భారత సంహితా కథా 

విభు1క డనియు మారన స్తుతి చేసియుండెను. కావున భారతమున నన్నయయొక్క 

సారక థారనసిద్ధియు, తికనయొక భారతక థానిర్యహణసార్యభౌమత్యమును మారన 

హృదయము నాక ర్షించె ననియు, వానిని దనకావ్యమున( _బతిష్టింప నాత(డు యత్నించి 

సఫలీకృతు( డయ్యు ననియు భావింప వీలగుచున్న ది. 

మారన మహాకవి మార్కండేయమహాపురాణమున నికెవించిన శిల్ప సంపదనంత టిని 

6. మారన మార్క. దీరి. 15. 7. మారన మార్క. వీఠి. 20. 

ర. మారన మార్క. దీశి. ౨౨. 9. మారన మార్కు. 1.1. 
10. మారన మార్క. 1.4. 11. మారం. మహావు. 10 16. 
12. మారన మార్క. బి. బెర్రి, 1న. మారన మార. 1.185. 

14. మారన మార్క. 6.280. 15. మారన మార్చ. పేఠ. లి. 

16. మారన మార్క. 10 శి. 
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గొల్చకొట్టుట సాధ్యమైనవని కాదు. కావున తత్పురాణకథలను గొన్నిటిని గైకొని వాని 
యందు మారన [(పపంచించిన ఆభ్యానశిల్ప సౌందర్యమును సాలీపులాక స్యాయముగా నిందు. 

బరిశీలిం చుట యగుచున్న ది. 

(దోణనందనచరితము 

మార్కండేయపురాణ క థాపవంతికి విష్ణపదస్థాన్య మెనది |దోణనందన 

చరిత్రము, ఏతత్పురాణ వవ కలు చతుర్ముఖనదృశులై న దోణసుతులు. వారు పరమ 

జ్ఞానచక్షువులై న పతులు; వింగాక్షవిరాటవృతసుముఖనామధేయులు;దృఢాగమవండితులు, 

_పవిమలజ్జానవంతులు, పరమశాంతులు, అభిలభాషావిశారదులు, అమితతేజులు, నతత 

సమాధిరతులు, సక లకా స్త్రపురాణార్థనిశృయనమర్థులు | వారిచరితమును మార్కండేయ 

మహర్షి జ్రైమినిమునికి. జెప్పెను. సాకశ్షాన్మార్కండెియముఖవినిర్ణగ మగుటచే నీకథ 
మీగెలినవాని కంఠ వై లక్షణ్యముతో భాసించుచున్నది. 

(ోతృనంశయార్గములను బరిశీలించి, వానిని జ్ఞాననంపన్నము లొనర్చు కథార్థము 

లను నంతరించి, శంకా పేత మగు మార్గము ననునరించి, కథావురాణమూలము నారంభించి, 

యక్షీణ। పీతిజనకముగా. బౌరాణికులు _వపంచించునవి పురాణకథలు. పక్షులకు నిర్మల 
నాక్సిధ్ధియు, జ్ఞానమును, మహిమయు నెట్టు కలిగి నని జై మినివషథమనంశయము.. 

మార్కండేయుడు. భారత క ధార్థరహన్యము నెణీ(గింవం బక్షులు నమర్థు లని చెప్పిన 
వాక్యము వెం జప్పున గలిగిన మొదటింపనుమాన మది! మహర్షి పక్షులు [దోణసుతు లని 

పరిచయము చేసెను. దానితో నతనికి నట్టిజ్ఞానులను బడసీన దోణునియొక్క మా 
త్మ్యమును, అతండు. వారిని. బడసినవిధమును దెలియ నుత్కంఠ కలిగినది. జెమిని 

వెంటనే “_దోణు( డన నెవ్య(డు ? అట్టిపత్తు)ల నమ్మహాత్ము. డెట్టు వడనెను ? అని 
దేశ్నించెను! (మ. 15) 

జె మినిముని యడిగిన (పశ్నలకు యథా కమముగా మార్కండేయుడు సమాధాన, 

మీయలేదు. పైగా విపరిత్యకమము. నాశ్రయించి క థార్థముల ననునంధించి చెప్పినాడు. 

జైమిని శంకలు (పస్తుతమునుండి వురాతనమున కెగ( బాకినవి, మార్కండేయ పో క 

కథార్థములు పురాతనకథామూలమునుండి _వన్తుతమునకు. దీగలుసాగినవి, అట్టు 
వెవుటవలనం గథాగమనమునకు శంకా పేతమైన మార్గ మేర్చడినది 1 

జ్ఞాననకుల క కన్నతండియెన (దోణు(డు వరమమునియెన మందపాలుని చతుర 
తనయుడు. అత( డుద్దురగుణుండు. మదనికాకొందరుల పు త్తి యగు తార్డిని( బెండ్రాడి 

యామెవలన జ్ఞానవతుల, బడ నెను. కాని, కన్న బిడ్డల గన్నార చూచుకొను భాగ్య 
మాత(డు నోచుకొనలేదు. పుత్తు౦లకు, బుట్టుక నిచ్చు చు రార్డి దెహము చాలించి స్వర్గమున 

కరిగినది. పక్షులు కురు శే తరణరంగమధ్య మున బుట్టి కరుణాళుండైన శమీకునిచే 

రకింపం(బడి వర్గిల్తిన వి. అట్టగుటచె( గధథలో (ద్ "ణున్నిపాధాన్య మేమియు, గానవచ్చుట 

లేదు. అశలు దుర్వాససుకృశమహక్షు ౨శావపము బు ధర్మపక్షుంనవి తజన్మ హేతువులు. అవి 
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భువిలో. బవర్తి ర్రిల్లుటకు నిమి త్తమ్మాతుండు (దోణుండు- అదియే. యతని మహత్యము 1 

ఆయర్థము స్పష్ట "వుగునట్టు మహర్షి కథ నక్షవించెను 

దోజనందనచరితమును 'బధానముగా నాలుగుభాగములుగా విభజింవవచ్చును. 

అందు మొదటిది; వపువనునచ్చర దుర్యానమహర్షి చె ( బత్నీయె జన్మించునట్లు శవీంప( 

బడినకథ. వసువు తార్హియై పుట్టుటకు హెతుభూతులై న మదనికాకందరులకథ రెండవది. 

[దోణనందనులైన పక్షులు శమీకమహరిచే రక్షింపంబడి బోషింప(బడిన కథాభాగము 

మూడవది. జ్ఞానవత్తుల జన్మ హేతు వైన సుకృళళాపవృత్తాంతము నాలుగవది 

ఈనాలుగుభాగ ములమధ్య నేర్పడియన్న కార్యకారణనంబంధ మును (బపంచించి జన్మాం 

రకర్మఫల మవశ్య మనుభో క్షవ్య మను పరమార్థము (పబోధించినాండు మహర్షి. 

వపుకాపవృతాంతము : 

ఈభాగము చక ని రండురంగములతో నొప్పారు రూవకాంక మువలె నొప్నారు 

చున్నది. ఒకటి: నందనవన దృశ్యమున జరిగినది. రెండు: పామవన్నగ సానువ 

నాంతరమున జరిగినది. ఈరెండుదృశ్యములందును బధానభూమిక్ వవువు. తత్పాత 

చ్మితణ మీ కథకు జీవము; | 

మూలకర్త వవుప్వాతగుణశీలములను దెలువు శద్దార్గ ములను గథయం దెల్రెడల 

సందర్భవశమున యధెచ్చగా బజచి చెప్పినా(డు. మారన వానిని బాగుగా, బరిశీలించి - 

నిగు దేల్చి సార్థక ములై నవానిని విశిష్టక్రమమున ననునంధించినాండు. దానివలన6 బాత: 

నర్థముచెసికొనుటకు( జక గ్టానిమార్గము లేర్పడుటయేకాక యన్యయకాఠిన్యము తొలగి 

రనభావభావనమున  కంతయో సౌలభ్య మెర్పడిన ది. 

వపుప్త “'మునిషవోభణగర్విత యనియు, 'అవృర' శష్ట' యనియు, “జాలి, “రుచిర 

స్వన' యనియు, 'చారునర్వాంగి యనియు, “మానిని” యనియు, “తరలతరతరంగాంగ)” 

యనియు మూలకర్త . పర్కానుచు! (గుద్దు(డైన దుర్వాసునిముఖమున “మదోన్మత” 

యనియు, “దుష్పఏజ్ఞ' యనియు, 'ఆధమాప్పరన' యనియు నిందింపంజేసెను. మారన 

తనయనువాదమున మానిని, మదవతి, ఆజ్జాక్షి, రూవగుణగ ర్వోన్మత్త చిత్త అని వర్షించి, 

దుర్వానునిచే నామెను 'పుంశ్చలీి యని మాత్ర మనివించి యూరకుండెను. 

ఈక థాభాగమున మొట్టమొదట వవువును బఠితకు. బరిచయము చేయుచు 

మూలకర్త “త తావ్బరా వవుర్నామ మునిమోభణగర్వితా | _నసత్యువాచానుయాస్యామి 

య్మతాసా సంస్థితో మునిః” (1.42) యని పేర్కొని యామ యన్నమాటలుగా సీ కింది 

వానిని రచించెను, 

శో. అద్యతం దేహయనాారం [పయు కేస్టిియవాజినమ్ 

స్మరళస్త్ర గళ దశ్శిం కరిష్యామి కుసారథిమ్ ॥ 

(బహ్మా జనార్దనోవావి యదివా. నీలలోహిత: | 
హ్ 

తనువ్యద్య కరిష్యామి. కామవాణక్షతాన్నరమ్ ॥ (1. ఉలి కథ) 
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వీసిని మారన యి ట్రనువదించెను : 

క, తా నిట్టను వపు వను నొక 

మానిని మునివంక?। గాంచి మదవతి యగుటన్. 

చ. వలుకులు వేయునేల మునిపాలక ! నాదగురూసమంజువా 

గ్విలననలీల నమ్మునివివేక మడంచెద( దాల్మి( జించెదన్ 

గల (చెద. డెందముం దవము గర్వము మాన్సెద నే మనంబునం 

దలచిన రుదు నైన ఘటదానునిం జేయుదు' గామునింటికిన్, 

మ. అని గర్వోక్తులు బేడ బలి) అ... (120-22) 

మూలకర్త నానామునిశెష్టులతవపములను భగ్నమొనర్చిన _ప్రొఢగను, దుర్వార 

గర్వితగను, వపువును మొదట వరిచయము చెనినాండు కాని తరువాత దుర్వానుని 

కన్నులముందు “జాలిగా గనువజచినా(డు, “తధ్ధితధ్వని మాకర్ష్య ముని రంన్మీత 

మాననః | జగామ తృత .యతా సే సొ దాలా రుచిరన్వనా” (1.47) యని మూలము: 

ఈ రెండున్వభావచి_తములు పరన్పరవిరుద్ధము లై నవి, ఈవై రుధ్యము తొల(గించి పాత 

కీఅమును న్పష్టముచెయుట కై మారన “మానిని' “మదవతి' యనుపదము లుపయోగించెను.. 

'మాన క్చిత్స సమున్నతిఃి యని యమరము, నేను జారుడను, నేను ఆర్థనంతు(డను._ 
అనువిధముగా6 బరులకంటె నుత్కర్షభావమును [బక టించుచిత్త వృత్తి మానము. మద 

మనగా గర్వము. “రూవధనవిద్యాది (పయుకోత్కర్షజ్ఞానాధీనపరావహేలనం గర్వ” 
మ్మని లాక్షణికోక్రి మానమురూపాదులయందలి యుత్ర ర్లజ్ఞానమై యుండగా, మదము. 

లేక_గర్వము తదధీనమైన పరావహేశనరూన మగు చిత వికార మగును. ఈరెండింటికిని 
గారణకా ర్యసంబంధము నూహించుట నులభము. ఈ యర్థమును మారన “మానిని ముని 

వంక (౬ గాంచి మదవతి యగుటన్” అను పద్యపాదములోని యతిమైతిసంధానమున 

వ్యజించినా (డు. “మానిని” యనుపదము మూలకర్తయు స్టలాంతరమున వాడినా 6డు. 

శో. ఇతి వచన మసనహ్యం కోపనంరక్త దృష్టి 

శృలకలవలయాన్లాం మానిసీం గా వయిత్యా | 

తరలతరతర డ్లాంగాం పరిత్యజ్య వ్మ్పః 

_పథితగుణగణాౌ ఘాం నమ్పయాతః ఖగఢడ్జామ్ 11 (1.54) 

ఇది యొక విధముగా నిఘట్టముయొక్క_ ముగింవుక్లోకము. ఇచ్చట మానినీశబ్దవయోగ 
మునకు సార్థక్యము లేదు. మూలకర్త 'పాదవీఠియందు పొదిగిన రత్నమును దీసి, మారన 
మకుటస్థానమున నలంకరించెను. దానితో; గథార్థమున కొకనూత్నకాంతి వచ్చెను. 

వపు వనిన మాటలలోని మొదటిమూ(డుపాదములం దామె యాత్మాభిమానమును, 
జివరిపాదమం దామెగర్వాతిశయమును గొట్టవచ్చినట్లు క నవచ్చుచున్న వి. మూలము 

నండలి '“మునిక్షోభణగర్వితా” యను వి శషణ పయోగమున, కథలో నెర్పడిన _వత్యేక 

వయోజనము లేదు; స్వభావపరిణా మ్యక్రమహూ వనము లేదు. మారన తెలుగున నటి 
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లోపము పూరించుటయే కాక వపు వన్నమాటలలో! గొన్నిళథ్రార్థశిల్పములు నంత 

రించినా 6డు:, 

కథ్రాకథనమున మారన వస్తునూ క్మాంగ శిల్పముల నతిజాగరూకతతో( దీర్చి దిద్దు 

'ననుటకు '““'రూపమంజువాగ్విలననలీల” యనునమానము చక్కానియుదాహరణము. 

ఈమాట నారదునకు( దగిలివచ్చునట్టు వపు వన్నది. నారదు( డిదివరలో- ''మంచుమల 

మీంద దవము గావించుచున్న యనభఘుదుర్యానుమునివుంగవునిం గలప(జాలు నేయింతి 

దనవిలాన్నపళన్తీ నదియెపో యెక్కుడు” (1. 18)అని గడునుగా. బలికినాండు. ఆమహర్షి 

వశీకృతవాక్కు_, భావుకులకు( దనమాటలలోనే భావ్యర్థ ములు వ్యంజింవ(జేయ(గల 

సమర్ధు(డు. సెమాటలలో “మునిపుంగవుని? గలంప( జాలున్ _ ఏయింతి” యను 

నన్వయము మొదట న్వురించినను, “గల (వడశాలునే _ యింతి! యను విభాగము కూడ 

నువలక్షిత మగుచున్నది. ఆది భావిక థార్గవ్యంజక మగుచున్నది. 

- నారదు(డు 'విలానివదము వై నూనిక యిచ్చి మాటలాడినాండు. దానికి దిరుగు 

జవాబుగా వవువు ““రూపమంజువాగ్విలనన లీల ”ల( [బన డీ( దెచ్చినది, అప్పరనలలో 

రూవవాగ్విలసననములలే దానే యుత్క్బృష్ట యని భావించు తత్చాత నిగూఢగర్వవ్యక్తి 

కామాట చళ్కగా నతికినది. మారన యిట్టిశల్పముచెత నిచ్చట నొక న్యభావరూవకల్స 

నము చేసి, యనంతరక థాఘట్టమున( దానిని బోషించి యెక్యత సాదించినా(డు. దూర్వా 

నుడు రయంబున వచ్చి 'రూవగుణగరోగన్మ తచి తయెన' వపువునె దర్శించెనంట | 

మూలక ర్త యప్పట్టున 'చారునర్వాంగి” యని పేర్కొనెను. మారనశబ్దపయోగమున 

సార్ధక్యము కలదు ! దుర్వాసుని, దనగానముచే. గల(గింవం జేసి తపస్ఫమాధ్కి స్వస్తి 

చెవ్పించి,తనవై వునకు రయమున. దెప్పించుకొనుచుంటిని కదా యను భాంతితో గర్వోద్దతి 

నొందిన యామెచితమును మారన నహజముగ? (బదర్శించినా(డు. అమె గర్వోన్మత్త 

తయే దుర్వానుని కోపోది క్రతకు హేతువె నది. చారునర్వాంగిని గాంచి మునిం్యదుండు 

శాపవజాయుధము నెతె ననుట సహజవిరుద్ధముక దా ] కావున మూలక ర్రకంచె మారన 

దుర్వానునికోవహేతువును జికిలి పెట్టి తీర్చిదిద్ధినా(డు, దానితో. గథయం దొక పూర్వాపర 

విరుద్ధవిరహిత మెన కథాశిల్పము నమకూరినది. 

వప్పువు 1.49 వ శ్లోకమున సాలంకారనంభాషణ మొనర్చినట్లు మూలము. మారన 

దానిని( దెనుంగు నేయలేదు. దానికి వథమకారణ మాపా|త మట్టు మాటలాడుటయం 

దౌచిత్యము లేదని తలంచియుండుట. రెండవది: నిషృలము లయ్యెడు నప్పరః్నపగల్భుముల 

కలంకారశోభ యనవసర మని భావించుట ! మూడవది: నారదుని వుక్రనంభాషణము 

నకు విసుగెత్తి యున్న వపువు స్వీయగర్వావేశమును వేగముగను, ఛథావాళముగను, 

నహజముగను, సరళముగను, జాతీయముగను వ్యక్తము చేనినట్లు చి తింపందలచుట. 

చివరిది ; ఆశ్లోకమందలి రూపకము సావయవము కాకపోవుట : 

శరీర మనెడు రథమునకు. బూన్చ(బడిన యిం దియకంఖాణములకు( గట్రంబడి 

యున్న వివేక మనెడి పగ్గమును న్మరశ స్థ్రముచే( |దెంవీ, బుద్ధి యనుసారధి నణ్వచెవనని 
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యుండవలసినసావయవరూపకము నందు ' పగ్గములకొను, సారధికిని ' నువమానములు 

చెప్పబడలేదు. ఒక వేళ చెప్పంబడియున్నను దపోభగ్నమును రథభగ్నముగా రూపిం 

చుట వీరఠవురుపోచిత మగును: గాని యవపృరః ప్యాతోచితము కొ(శాలదు. అందువలన 

మారన మూలమునందలి విండితార్థము '_గహించి, - “వివేక మడంచెది” “తాల్మి 

చించెదన్”” “కల(చెద డెందమున్” ““తపముగర్వ్యము మానద” నన్నట్లు రచించెను. 

నారదుండు “మునివుంగవుని గలంప(జాలు నేయింతి యని కదా యన్నది. దానికి 

సమాధానము “'కల(చెద డెందమున్” అనువాక్యము, మనన్సునకు. దాల్మి కవచము. 

వివేకము శక్తి, తపోగర్వ్యము గుణము. వపువు, రూపసౌందర్యమునకు ముని ముగ్ధుడై 

వివేకము గోల్ప్చోవును, ఆమెవచోనైపుణ్యమునకు దాల్మి( గోల్పోయి; నిలానవి[భమము 

అకు మనమున. గలంత6 జెందును. చివర కామెకు వళు(డ తపోగర్వమును గోల్బో 

వును. ఇట్టి చక్కని భావక్రమ మావాక్యనం ధానమున గమ్యమాన మగుచున్నది. ఇచ్చట 

మారన చూవిన యలంకారధ్వని [పశంననీయము ! 

దహ్మ జనార్దన నీలలోహితులను నెతము కామబాణక్షతాంతరుల నొనర్చెద నని 

వవువు పగల్భమాడినట్టు మూలము. దానిని మారన నంగహముగను, సారవంతము 
గను ననువదించి' కొన్ని సొ గనులు చూవించినా'డు. “నే మనంబునం దలణిన 

రుదునె న ఘటదానుని( జేయుదు(గామునింటికిన్  _ ఇది తెలుయగుజాతీయ ముట్టిపడెడు 

పలుకుబడి. మూలమున నున్న |తిమూర్పులలో నొక్కరుదునిమాతము చెప్పుట వి శేషము 1 

_తిమూరులలో, గామదహను (డు రుుదు(డు. అతని నొంచుటలోనే (పత్యేకత కలదు, 

వద్మాననవద్మాక్షుల( గలంచుట యంత ఘనకార్యము కాదు. అంతియకాక బ్రహ్మ 

నారదునితండి, విష్ణు వాతనియుపాన్యడైవము, కావున వారిపేష్ట పదలుటవలన వపు 

వపూర్వులౌకిక, పజ్ఞ నొలుకపోనిన ట్రగును. “ఐనన్” అనుటచేత. (బహ్మాదులను గతార్థము 

చెయుట వలుకుబడిలోని గడునరితనము, అదియు. బ్యాతకు వన్నెందెచ్చుగుణమే. 

ఇచ్చట రుద శబ్ద వయెగము సార్థకము. కామహచునియందు భానింబెడిది రుదాంళ 

కాని, నీలతోహితాంళ కాదు. అది యొక సార్ధక్యము. దత్తా తేయోపాఖ్యానమున దుర్వా 

నుండు రుదాంశసంభూతు( డని చెవ్ప(బడియున్నది. ర్వ్నుదునే ఘటదానుని. జేయుదు 

ననుటలో? దదంశనంభథూతు. డెనదురాంనుం డెంత యనెడు నిర్హక్షకభావము నంలశ్నీత 

మగుచున్నది: ర్ముదళబ్దమును కోవనుం డను రూఢ్యర్థమున గైకొనినదో దుర్వానుండు 

|వచండకోవనంజలితు( డెనను నరియే యాతని. దనవచోవిలానములచే( [గమముగా 

తోంగొని కామదానుని. జేయ;గలుగుదు గనెడి. సాహనము నాయచ్చర (పదర్శించు 

చున్నట్టు తెలియవచ్చును. ఈయర్థనంవ త్తి మారనవచ 'శ్మీ నమా(గ్రితమైనదే ; 

ఇందు డప్పరనలలో నెవ్వతె నృత్య మింపుగొల్పు నని. నారదుని( |బశ్నించి 

నప్పుడు - “ఏత (చ్చుత్వా ద్విజ శష్టో వాక్యం శ|కన్య నారదః విచిన్యావృరనః | పాహ 

వినయావనతాః స్థితాః) (1.84) అనుశ్లోకము మూలమున6 గలదు. మారన “వినయా 

వనత' శబ్దము నానందర్భమున నన్గువద్దింపలేద్దు. కాని, దుర్వానముని సాము వణమాత 
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ముననె రంభాదుల కుదయించిన భయాదిఖావములను, . అనుభావములను వర్ణించు చో 

'“నానతముఖలై యొకవలు కై నను బలుకంగ నోడి యంద” రున్నట్లు పేర్కొనెను, ఆ 

సందర్భమున మూలమున ని ట్పున్నది: 

ళో. తన్య తద్వచనం 1శుత్వా సర్వా వేవితక నరాః 

అకక్య మేత దస్మాక మితి తా శ్చకకి రేక థాః॥ (1.41) 

మూలక ర్త రంభాచులు భయము నాకందనరూపమున వ క్రపజచి రని చెప్పెను. మారన 

వారియందు భయము నొకవై వును దుర్వాసునితపోభంగ మసాధ్య మను భావమువలన( 

గలిగిన లజ్ఞాతిశయము మజియొక వెపును జోడించి యంతవజకును రూపాతిశయమున 

నహమహమికలతో వాదులాడుచు 'సద్దు చేయచున్న యచ్చరలమధ్య ననుభావముగా 

నిశ్శబ్దము నిలివినాండు; సౌందర్యగర్వములతో నిక్కుచున్న వారిమొగముల నవనతము 

లొనర్చినాండు. మూలముకంటె మారన సన్ని వెశము నతినహజముగను, నంకశ్లిష్టనం చారి 

భావవ్యంజక ముగను జితింపంగలిగెను, F 

ఇలకాననవన వర్ణనములందు మారన కభినివేశము మెండు. వవువు హిమాలయ 

నందర్శనము చెసినఘట్టము మారన మూలముకంటె రమణీయముగా ననువదించెను. 

రో ఇ త్యుకాా _(పజగా మాథ (పాలేయాదిం వవ్వు స్తదా 

మునే స్త్రవ।ఖవభావేన (పకా నళ్వాపదాశయమ్॥ (1 45) 

అని మూలము. దుర్వానునిత పః వభావమున( |ఒశాంతము లైన వ్యాఘాద్మికూరమృగము 
లతో నొప్పారు హెమాదిని సంస్క్టృృతపురాణక్షర్త సృవ్షించినా(డు. తపోవనముల నట్టు 

చి్మితించుట మహాకవినం్యపదాయముగా వెలసినది. కాని, మారన దీనిని మజియొక 

దృక్కోణముతో దర్శించి నిర్మించెను, వపువు వియత్తలమునుండి | కమముగా హివవన్న 

గమువై దిగుచు మొదట తద్వి సృతన్వరూపమును దర్శించినట్ల్టును, తరువాత నామె 

యొకసుందరకందరమున గల వనమునందు( (బవేశించినట్టును వర్ణించెను. గగనపథ గా 

ములు భువి కవతరించునప్పు డిట్టివర్ణనము చెయుటయు( గూడ పూర్వకావ్యవసిద మే. 

దాని నాశ్రయించి మారన గిరివనవర్షన మాచరించి యొక వై శిష్యమును వెలార్చెను. 

మ. అని గర్వోక్తులు, వేడ్క. బలి వెస నయ్యజ్లాత్ని దృగ్గధితుల్ 

దనుకంగా6 జని కాంచె నంత హిామవంతంబున్ లనన్నూూత్నర 

త్ననితాంతద్యుతి పుంజరంజిత ది గంతంబున్ లతాంతోల్రన 

దృనరెఖాంచితసానుమంతము మరుద్రంతిన్పుర్మత్చాంతమున. 

వ. కని తదీయనుందరకందరంబునందు 

క. మలయానిలమృదులీలా 

చలితతరులతాపనూనసొరభ మాలా 

కలితమధుమ త్తమధుకర 

విలననమున నొవ్స వనము వెల(దుక సొచ్చెన్. (1. బిలి_24) 
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మొదటివద్యమున మారన హిమవంతమును మూండుదీర్ష సమానములలో వర్జించి 

నాడు. వవువు న్యర్గవుబొలిమేరలలో నుండగనే హిమవన్నగనూత్నరత్నకాంతి నభో 
మార్గమున వ్యానించియుండుట. గాంచి దిగ్భాలంతి చెందినది. ఆమె కవ్వు డగిరి యొక 

వెలుగులకుప్పవోలె( గనుపట్టినది. ఆమె పర్వతమును నమీవించినది. ఆసానుమంత 

స్వరూవరేఖలు స్పష్టమెనవి. ఆమె హిమవంతము పై( గాలూనినది, మరుద్దంతిన్సుర 

_త్బాంతము గోచరించినది. కొట్లు చెప్పుటవలన నప్పరస స్వర్ణావరోహణ్యక మమును: 

హిమనగమహత్యమును వ్యంజింవబడుచున్నవి. దీర్జాక్షరదాహుళ్యముచేత ను, విందు 

పూర్వక పరుషనరకా క్షర్మ సయెగమువలనను నవ్పర్యతము నుదీర్హమైన దనియు, పరుష 
శిలామయమయ్యును హిమాచ్చన్న మైన దనియు, కాంతిమంత మెన దనియు, లలితలతా 

పుష్పాదులతో మృదులమై పక్షిగణనాదనంభరిత మై యొప్పుచున్న దనియు నర్ధగాంభీర్య 

మేర్చడుచున్న ది. దీనికిందోడు పర్వతవర్షనలక్షణము లచ్చుపడియుండునట్లు తీర్చిదిద్దు ట 

మారన రచనా సామర్ధ్యమునే కు, దార్కాణము | 

ఇ(క రెండవపద్యము వనవర్గనము. అందు మధుమ త్తమధుకరముల[కీడలను వర్ణిం 

చినాండు మారన. మంద మలయానిలచలిత నూత్న పనూనములందు మధువు | గోలుచుండు 

టచే బుప్పొడులు మెనుల కంటి సౌరభమాలాకలితములై విలానవురువులవలె శోభిల్లు 

మధుకరము లిందు( జితింప(బడినవి, ఈ వర్ణనము శృంగారరసానుకూల మై యుండు 

టచే శాంతరసానుకూల మైన మూలతాత్చర్యమునకు భిన్నమైనట్లు స్పష్టమగుచున్నది. 

అందలి సార్థక్యము నఠయవలసియున్న ది. దుర్యాను(డు రౌదరనమూ ర్తి యని (పనిద్ధి 

గసినవా(డు. అతనిని శాంతై కతపః_సభావమహితాత్మునిగా జి తించుటవలన గథలో 

సవాజత్యము కొంత నడలకలదు. కావున బుషిత వః వభావము। దితమైన ౫ లవనమును 

మారన భావింవలేదు. కాగా హిమవంతమునకు లతాంతసొరభనంపద నహజమైనట్లు 

పూర్యపద్యమువలన వ్యక్త మొనర్చినా(డు, ఆకొండలో నేకోనకు వెళ్ళినను నట్టిదృళ్య 

ములే కాన(బడుచుండును. కావున నట్టివన మాగిరికందరమున నహజనిద్ధమె యున్నట్లు 

మారన కల్పించినా(డు. మూలమున 'పవశాంతశ్వాపదా శయ” మైన పర్వతము చెప్ప! 

బడినది. అనంగా బుషితపః_వ్రభావముచే. [జాలేయా దియంతయు( |(బశాంతభావము[ దను 

వహించియున్న దని భావము. మారన యిచ్చట భావికథార్థములను భావించి యిట్టిత పః 

_పభావవర్ణనము చేయుటవలన నెట్టి వతేక వయోజనము సాధింవంబడ దని తలంచి 

యుండవచ్చును. వపుశాపఘట్టమున నతిరు_దు(డై వెలుగవలవనిన దుర్వానుని శమదమ 

గరిష్టునిగా( జ్నితించిన చో. బౌర్వాపర్యక థార్ధములు దెబ్బతినును. కావున మారన 

“పళాంతశ్య్వాపద్యాశయ' మని హిామనగమును వర్గింవలేదు, 

హిమగిరివర్ణనావనరమున మూలకర్త మహర్షి యగు దుర్వానుని కనుగుణమైన 

తటస్థవిభావములను గల్పెంప మారన వవుపాత కనుకూలము లగువానిగా( దీర్చి దిద్ది 

నాడు. దానివలన. గొన్ని పయోజనములు సాధింపంబడినవి, వకవ దుర్వాసుని 

చిత్తము కలంచుటకు వచ్చినది. పకృతి యామెయక్నమున కనుకూలించినది. ఆల 
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బనవిభావ మైన నయ్యచ్చర కుద్దిపన విభావ మగు నామెగానమును తటస్థవిభావము లగు 

శై లవనాదులును గలసి విభావపుష్షిని సిద్ధింవ(జేసినవి, ఇంత యట్టహానముతో సున్న 

వపువు తనకార్యమును అనాయానముగా నిర్వ ర్రించుకొనునేమో యను భాంతి పరఠిత 

కేర్పడును. చివరకు దుర్వానకాపా గ్ని కరయె వ సోయినప్పుడు పఠితకు ఆశ్చర్యము కలుగు 

టతో పాటు నాయచ్చార వై నపారసానుభూతి జనించును. ధర్మపక్షుల మాతృస్థానమైన 

యచ్చర వై! బరితలకు సానుభూతి గలిగించుట మారనలక్ష్యము! ఆది నమంజనము కూడ. 

వుంసో)కిలక ంఠ మాధుర్యము తో వవువు గాన మాలవించిన దని మూలము. “వట్టి 

[మాకులు చివుళులు వెట్టు” నట్టు పాడె నని మారన. అనువాదమున తెలుంగుజాతీయ 

ముట్టివడునట్టి పలుకుబడి కుదిరినది. ఆంత మహ తామెపాొటకు( గలదు కావుననే స్థిర 

నమాధిగత(డై న మహ ార్షి పులకించి కనుదెరువ( గలిగనను వ్యంగ్య మేర్పడుచున్నది. 

మారన పప్పప్వాతనిర్మాణమున నెంత శద్ధ వహించెనో యంతటి ద్ధను దుర్వానర్హి 

ప్నాతచ్మితణమునందును గనంబజచెను. దుర్వానహృదయోద్భూత మగు (కోధమును 

(గ మవరిణామబద్ధముగా( |బదర్శించుటయందు మారన కృతకృతు( డయ్యిను. దుర్వా 

సుండు కుద్దు(డై “గీరా ణాధ పుతోడం బూనితి” వనుమాట యనిన ట్రమూలముక ముగా 

మారన రచఛచించినాండు. దానివలన కథార్థముల కొక కల్ప సౌందర్యము సమకూరిన ది. 

మూలమున దుర్వానుండు దుర్వారకోవముతో వవువును శపించి, తచ్చావవర్యవసానమును 

గూడ నిర్దెశించి దివ్యగంగకు విచ్చేనె నని కలదు. సామాన్యముగా నొకమహర్షి యొక 

ష్ మె( “శోవంచి శాప మిచ్చునప్వుడు ఆతనిని దాక్షిణ్యరహపితునిగనే చితీంచుట కాన. 

బడును. శాప _గస్తుడు దీనవదను(డై శాపావసానమును దెన్యముగా నభ్యర్థించినచో 

నామునియంతఃకరణము [పనన్నమై దాసిని. | బసా దించు టయు, గ నంబడును. కాని 

యీకథలో శాపమును, తరణో పాయమును నొక్కగుక్కలో మహక్షి వెళ్ళ గక్కినాండు. 

ఇట్టిపట్టున మన ము త్రములకోపము క్షణిక మని సమాధానవటుచుకొనవచ్చును. కాని, 

యంతకంచెను _ బుషిహృదయమున వవువువె( గొంత నాంతరంగిక మైన సానుభూతి 

యెర్చడియున్నట్టు క థార్థములందు ధ్యనింప(జేసినచో నాశాపవాక్యరచనాశిల్కము 

మణింత సార్థకము కాగలదు. అట్టివని మారన చేనెను. అతని దృష్టిలో నాయచ్చర 

యత్నమున కామెగర్వ మొక్కటియ వరమహేతువు కాదు. దాని నెంగ్భదోసి పురివెట్టిన 
నారదునికల హశీల మొక్కటియ కాదు. అఆయిబజువుర కారెండుగుణములు నహజములు. 

కాగా. గథ యింతదూరము వచ్చుటకు నిందునినిర్హి పతయ కారణ మని యతనియూ హః! 

నురవతి వపువును వారించినచో నింతపని యయ్యెడిది కాదు, అట్టు చెయక మహర్షి 

తపోభంగమునకు జాధ్యు డయ్యును. ఇందు(డు మిన్నకుండటకు దుర్వానునితపోభంగము 

వలన నాకసింహానమున కేర్పుడు కీడు తొలంగునని గూఢమైన నంతృ్భ వ్తి కారణమై 

యుండవచ్చును. అక్రై యైనచో దేవేందునియొక్క నిగూఢలత్య్యసిద్ధికి మానినియైన 
యీాయబల"యుపక రణమై స్వీయనాశనము గొనితచ్చుకొన్నట్టగును. కావున దుర్వ్వానుని 

కోవద్భుష్టి. దెవేర్యదునివై( గూడ (వనరించినది. కాని, యతని నేమియం జేయుటకు 
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వీలులేదు. అట్లని యాయబలను గఠినముగా శిక్నింప - లేండు, ఇట్టె మునిచి తవృ కత్తిని 

మారన ఛందః | వయోగమున వ్యంజింపంజేసినాండు. కోవవిన్ఫురితవక్తు(డై వపువును 

విహగాకారము పొందు మని శవించువరుషవాక్యములు కార్లూలవిక్రీడితమున నిబంధించు 

టయు, నావైన నామె |పార్థింవకవూర్యమే తనంతట తాను కావమోక్షమును సూచించు 

టలోం దేటంబఆజచిన గూఢ కారుణ్యభావమును తెకిగితిలో( జెపుటయు, బుషినహజమైన 

దయాభావముచె హృదయము మజియు నార్దము కాకపూర్వమె, వపు వాతని కాళ్ళ వెళ్ల( 

డకపూర్వుమే గుండె చిక్కబట్టుకొని “'నావచన మమోఘం' బని పలుకుచు దిగ్గన లెచి 

"యినఘట్టము కందమున( గూర్చుటయు, మారన ఛందశ్శిల్పద్భష్టిని దెలుపుచున్నవి. 

బ్రెరచన మువలన కోత కాయచ్చరయొక తరువాతివృత్తాంతము వినవలెననెడి 

ఉత్యం బనించినది. వపువుమీ(ద( బఠిత కపారసానుభూతి యేర్పనది; మారన 

కథాకథనశిల్పము సార్ధక మైనది ! 

3 5 

మదని కాకందరుల సృత్తాంతము : 

మారనమహాకవి యౌచిత్యపొౌషణమున కీకథాఘట్ట మొక యమూల్యోదాహరణము. 
ప్యాతొచిత మైననంభాషణలు కూర్చుటచేతను, అనుచితములగు క థార్థములను మార్చుట 

చేతను, శబ్దాలంకారపయోగమున నౌచిత్య మెజింగి రచనము సేయటచేతను, పాతల 
స్యభావములను _బకరణగొరవానుకూలముగా( దీర్పదిద్దుటచేతను మారన యీకథలో 

నాచిత్యము సాధించెను. దానివలన మూలముకంటె ననువాద మెంతయో రమణియముగ 

కంకు(డు వక్షిందుండు, అతనితమ్ముండు కందరుండు. కంకు(డు చంపంబడిన 

తరువాత | భాతృభక్షి యుక్తు. డైన కందరుండు విద్యు దూవునివై బగసాథించి యతనిని 
బోరిలో. జంపివేసెను. విద్యుదూపునిభార్య మేనకాత్మజయైన మదనిక. ఆమె ఛభర్చ 

మరణానంతరము భీతిచే( గందరునిభార్య యగుట కొడంబడి వక్షిరూవము దాల్చి 
యతనిని సేవించుచు గర్భవతి యయ్యెను. ఆమెకు వపువు వతి a పుప్రైను. దానికి. 

1ందరుండు తార్షి యని వెరువెస్డును. ఆమెను మందపాలసుతు. డెన దోణు(డు 

చసెండాదెను. 
శ) 

[a 

ఈకథలో. ముఖ్యహాతలు మదనికాకందరులు. కందరునిపా(త మూలమునందే 

న్పష్టముగ నున్నది. దానిని యథాత థముగా జితించినా(డు మారన. అతడు గొప్ప 

యభిమానము, భాతృభక్తె, పౌరుషము, వరా!కమము కలవాండు. అతని నిబట్టి యతని 

యన్నయెన కంకునిప్మాతను మారన చిత్రించెను. అతని కన్నవై నంతభ క్రియ. 
[శద్దయు. గుదురుటకుం దగిన యోగ్యు6ండైన అన్న యుండవలెను. ఆం; ధమున( 

గంకు(డు చాలసాధువు. అత. డొకనాండు మధుపానమత్తు( డె రజతాదిసానువుల వె 

నొకరమణియశిలాతలమున భార్యతో విహరించుచుండెను. మూలమున. గంకునికి? బెండ్లి 



ఆభ్యానశిల్పము. =... 159 

వెటాకు అలన సేమియు, డెలియదు. కె లానమున 'కందువలననే యొంటిగా వెళ్ళినాడు. 
టు రు ర 

మారన యతనికనుకూలవతి యగు భార్య నంట!గట్టినాండు. 

విద్యుుదూవు. డను రాషత్షనుండు సభీనమేతు6డై కె లానమున కరుదెంచెను. 

కాఎంతతో నెకాంతమున నున్న కోంకుని( గాంచియు లజ్ఞావిహీను(డై యాతని దరి కేగెను, 

కంకుని కది హయముగా. దోచెను. ఎట్టియధము(డై నను నట్టు నతీవతు లేకాంతమున 

ండ నమీవింవ నొల్ల( డని యారక్కనుని మందలింవ యత్నించెను. అతని కదియే 

మహావరాధ మైనది. కుద్దు(డై గిరివనాదులు నీయొక్కనిసొ మ్మైనట్టు _పేలెద వేల యని 
నీష్కారణముగా నాతనికుత్తుకను గత్తితో( గోని తనరాక్షసత్వము _వదర్శించెను. 

గ్ర 

మూలమునందలి కథ వేటు. అచ్చట భార్యానమేతు (డై రజతా దికూటమున 

నున్నది విద్యుదూపుండు. వా రేంకాంతమున నుండ దరి. జేరినది కంకుండు. దూర 

ముగా వెళ్టు మని మందలించినది రాక్షనుండు. గిరివనాదులయందలి స్వేచ్చను గూర్చి 

(పళ్నించినది పడ్షీందు(డు. చివరకు క-కుని. జంవినది మాతము విద్యు దూవు(డు, 

మూలమున? గంకుండు ఉ దాత్తుండు కా(డు. అతనిచావు పథితకు న్యాయమే యని 

వించును. రాశ్షను(డై న విద్యుదూపునిమింద పఠితకు సానుభూతి కలుగును. అట్టియెడ( 

గంకుని సమర్థించు కందరునివై గౌరవ మెట్టు కలుగును? కావున, కంకునికథ మార 

నలెను. అతనితోపాటు విద్యుదూవుండు మారవలెను. అనంగా నారెండుప్నాతలను 
మూలముకంటె విపరతకల్పనము చేని వర్ణింవవలె నని భావము. మారన యు చేనెను. 

మారన చితించిన విద్యు రా పు (డు కరో్మ_టకు( డైన రక్కను.డు; పష్క 

హృదయు( డైన నిరంకుళు(డు. మేనక తనయయెన మదనిక యర్ధాంగియై యుండి యతని 

(పక్కన వెన్నంటి వచ్చుచున్నను నతనిలో నెట్టిమార్ద వము క నుపట్టదు. తనచర్యలను 

గూర్చి భార్య యేమని తలంచునో యని కూడ గమనిం పాతనికి లేదు. అన లామెను 

మక్కువతో మన్నించునంస్కాార. మతనిలో లేదు. అతండు రాగవిరహితు(డై న పాషాణ 
హృదయుడు. అట్టన్వభావ మీకథలో రెండునన్ని వెళములవలన గుర్తింప వీలగు 

చున్నది. 

కందరు(డు వల దని వారించుచున్నను లజ్జావిహీను (డై వరదంవతు లేకాంతమున 

నున్న చోటికి జొచ్చుకొనిపోయినా (డు. _అతనియం దమ్మాతము గృహస్టనంస్కాార 

మున్నను అట్లు చేయండు. అత, డట్టు నీచముగా వర్రించుచున్నను నతనిభార్య కమ్మ 

నదు. ఎందువలన? ఎదరు మాట్లాడినచో నతనిచేతులలో. జచ్చుటయే (ప్రతిఫలము. 

అందువలన నతనియొద్ద చెప్పు కింది తేలువలె( (బాణములు గువ్ప్చిటపట్టి సంసారము 

చయుచున్నది. ఈ మహార్థ మంతయు నతనికాంత యతనిమరణానంతరము కందరుని 
భార్యాత్వ మంగీకరించుటలో నిమిడియున్నది. భర్పృవిహీన యైన కొంకునిభార్య విద్యు 
_దూవునిం జెర లే దెందువలన? ఆమెకు భర్తయే వంచపాణములు. మదనిక యట్టిది 
కాదు. సతిమనన్సును రంజింపలెని విద్యు_దూవునిరాక్షన పవృ తియే యామె యట్రగుటకు 
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కారణము. అతనిన్వభావము నట్లు చితించుటవలన కథ |వనన్నమై మూలమునందలి 

యన్వయక్షళము కొల(గుచున్నది. ఇది మారనసామర్థ్య మని యొప్పుకొనక తప్పదు. 

కంకుని మరణవృ తాంతము వినిన కందరు6డు విద్యు దూపుని పె నమిత।కోధము 

దాల్చెను. అప్పట్టున మూలకర్త ' IE కొధామర్ష వివృత్తావో నాగేఐ [ద ఇవ నిళ్వనన్ ” 

(2.11) అని వర్ణించెను, మారన “మహో గకోనశిఖి చిత్రమున న్నెగయంగ” (1.85) 

నని యనువదించెను. వివృత్తాక్లు లనెడి యనుభావముతో నమర్ష మును సూచించుట 

సంస్క క వురాణశిల్పము. ఉదయించినకోపమును భగున మండిన యగ్నితో. బోల్సి 

రూవకాలంకారళోభ కల్పించుట తెలు(గుశిల్పము, కందకఠనిగుండెలో( గోవశిఖి యెగని 

నది. విద్యు దూపవధార్థమై కందరు. డాకనమున కెగనెను. కార్యకారణనముత్స త్రి యేక 

కాలజనిత మగునట్టు మారన రమణియముగా వర్ణించెను. 

మూలమునందలి ““నాగేంద ఇవ నిన్యనన్” అను భావమును మారన గహింప 

లేదు. అట్టుచేయటయం దొక యౌచిత్యము కలదు. మూలకర్త కందరవిద్యుదూపుల 

ద్యంద్యయుద్దము ను వర్ణించుళు: =. | 

శో తతః పతగరాజన్య యక్షా ాధిపభటన కర చ 

బభూవ యుద్ధ మతులం యథా గరుడళ క యోః ॥ (2.29) 

అని గరుడశ్యకులయుద్ధముతో ( బోలి చెప్పెను, విద్యు దూపు( డొక యుగ ఖడ్డమును 

గందరుని వై వినను. దాని నాతడు చుంచూ గశక్తిచె గరుడ6 డురుగంబు( బట్టిన 

కరణి వళ్లు నని వర్ణించెను." ఇట్టు భావికథార్థములందు క ందరునిపట్ట గరు డౌ వమ్యము 

సాధించి త నివరా క మాతిశాయిత మును వ్యంజింవ(జేయుచు నిచ్చట పన్నగౌపమ్యము 

నిబంధించుట శిల్బవిరుద్ధము. సారక థార్థ చర్వణపరాయణు లగు సామాజికుల కది రన 

భంగసూర్తి( గలిగింప(గలదు, కావున మారన దానిని వదలి యౌచిత్యము పోషించెను, 

కందరు(డు విద్యుదూపుని నన్వేషించి యొక్కచోం గను(గోనె నని మారన 

చెప్పెనే కాని మూలమునందు6 గల తక్కాలనిశాచరావస్థావర్జన మనువదింప లేదు. 

శో. పానాన క్త మతిం త్యత సన్టదర్శ నిశాచరమ్ 

అత్మామవ క్షినయనం హమవర్యజ్క_ మ్మాశితమె ॥ 

(సగ్జామపూరిత శఖం హరిచ నృనభూష్తమ్ 

తకీవష్మత గర్భాభై ర్షన్తెర్సి రోరతరాననమ్ || 

వామోరు మాశితాం చాన్య "ద రాయతలోచ నామ్ 

పత్నీం మదనికాం నామ్నా పుంసో్కకిలకలన్వనామ్ [| (2. 14-16) 

ఈపంకులను తెలుంగు సేయక మారన రసౌచిత్యము పాటించను. ఈకథాభాగము 

నది, అధర్మమూలక మై మెన విద్యుదూపుని రా దమువలన, గంక 

మెన కరుణ ముదయించినది. విద్యుదూపుండు విభావముగా( గంధరునియందు 

క 

గ్ ల్ని 

fr. 
cc 2 గనీ 2 eA 

«| Ey 

గాహ తదా గరుడః వన్నగిం యథా” మారం. మహావు. 2.25, 



ఆఖ్యాన శిల్పము గ్ర 

కోధోర్డీ వీ కలిగినది. అది ధర్మమూలక మగుటచే రనసిద్ధిసామర్థ్యము నంతరించుకొని 
నది; విద్యు దూపతిరస్కారముచే నది పుష్టి ( జెందినది; శ తుసంహారముతో రనసిద్ధియు, 

ఫల సిద్ధియు( బడనినది, ఇట్టి రౌదరనవరివృద్ధి|కమ ద్యోతమానము లగు క థార్థముల 

మధ్య విద్ముదూపవిలాననన్ని వెళవర్ణనము రనపోషకము గాకపోగా రనదీ వికి మాంద్యము 

నేర్పుటుపంగలదు! కావున మారన దానినీ వదలను. 

మారన విద్యు దూపపాతను జి తింప( దలచిన విధముకూడ నతనిచే నీవర్ష నము. 

సీయలేదు. మూలమున విద్యు దూపు(డు కాంతారక్రుండు, విలానమతు (డు. అతడు 

కంకు(డు చూచినప్పు డెట్టుండెనో కందరు(డు చూచినప్పుడు నై యుండెను. మారన 

యాతనిని కాంతానక్తునిగా6 దీర్చిదిద్దలేదు; రాగవిదూరు. డైన [కూరునిగా మార్చెను, 

అందువలన నతని తత్కాల విలాసావస్ట తెలు(గున( బాత్రహోషణసమర్థము కాదుకావున 

వదల6(బడిన ది. 

జేవ 
tet 

రౌాదమూర్తు లైన కందరవిద్యు దూపులచిత్త వృత్తులను వ్యంజింపజెయుట కై కవి 

రాజవిరాజితము _ మానినియను వృత్తములను  గహించుట (2.86, 97) మారన 

(పకటించిన ఛందళ్శిల్పము. కవిరాజవిరాజితమందలి యాదిలఘుద్యయము నొక 

గురువుగా మార్చినచో మానినీవృ త్ర మగును. నగణముతో నారంభ మై జగణవిన్పూ ర్తితో 

నడచి వగణముతో ముగియు చరణచతుష్టయము గల వృత్తము కవిరాజవిరాజితము. 

ఒక్షొక పాదమున నేడు భగణములమింద నొకలఘువు నిలిచియుండు నది మానిని. జగణ 

బాహుళ్యముచే( గవిరాజవిరాజిత ముళ్లుత మైన గతి గలిగినది! జ్వలితములైన లేక 

దీప్తములై న కోధాదిభావముల నది సమర్థముగా వ్యంజింప(గలదు, భగణబవహుళ మైన 

మానిని యవరోహణగతి కలిగి యుండును. మారన కవిరాజవిరాజితమునందలి మొదటి 

మూ(డుచరణములు కందరునిమాటలు, నాల్లవచరణమున 'ఆజ్యము వోనిన చిచ్చు; కియి 

న్మండిన విద్యుదూపునికోధవర్గనము అమూలకము. మానినిలోని మొదటిరెండు 

చరణములును విద్యుదూవుని గర్వోక్తులు.! చివరి రెండును ద్య్వ్యంద్వయుద్దవర్ణనము, 

ఇట్లు మారన వాక్కియారూవము లైన యనుభావవర్హనము చేసీ విభావన్ఫూ ర్తిని గల్చిం 

చెను, జగణబాహు శ్యముచే మొదటివృ త్రమున నుత్పతాకారు( డన కందరుని యుత్సు 

తియు, భగణదబాహుళ్యముచే రెండవవృ త్రమున తరంగభంగికమును, అవరోహణాత్మకము 

నైన విద్యు దూవుని యుద్ధాత్సాహమును మారన వ్యంజింప(జ నెను. వృ త్తగతియందె 

కందరునివిజయన్ఫూర్తి వ్యంజించుట యిచ్చటి శిల్పము. 

విద్యుదూపు (డు “పాణము లిప్పుడు (వాలద” ననుటలో గండమును సూచించుట 

మారన వాకిల్పము. “శ|కనుపర్గుల కయ్యము కైవడిన్” (1.87) “గరుడు డురగంబు( 

బట్టినక రణి(బట్టి" (1.88) యను నువమాలంకారములవలన( గందరుని వరా|కమాతి 

శయము సంలత్నిత మగుచున్నది. “పక్షిపక్ష్షంబు వీషించి రాక్షనుండు...(1.88) అను 

పద్యమున (బయోగించిన వృత్యను పాసాలంకారమునందు పరుషొష్యాక్షరసంయోజనము 

చెత విద్యు[దూపునకు ద్వంద్వయుద్ద మాయానజనక మైన దని వ్యంగ్యము, కందరుని పై 

క్షే 
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ఖడ్గము విసరివై చుటయు, ఆది భగ్నమగుటతోల గువ్పకూలిపోవుటయు దానిని స్ఫుట 

పజచుచున్న వి. 

మదనిక మనకాత్మజ యని తెలుపటలో మూలముకంటె ననువాద ముచిత విధము 

ననునరించినది. విద్యుదూవవధానంతర మతనిభార ర్య మేనకా జు యైన మదనిక 

భయాతిళయమున( గందరుని శరణువేడి యాతనిభార్య యగుటకు సిద్ధమైనది. మనక 

దేవవేళ 9. ఆమెపు తక మదనిక, త ల్రిగుణములు కి కొన్ని వీల్లకు నం|క్రమించుట ట నహజము, 

రె కావున ననే వతీ| పాణ మటు పోయెనో లేదో యిటు కొత్త త్త వెండ్రికూతు నది. ఆమె పేరు 

ంటె ముం దామెచర్మితము తెలియనట్టు విశేషణముగా 'మేనకాత్యజ' శబ్దము కూర్చి 

నాడు మారన. మూలమున నిజేచ్చానురూ పధారిజి యెన యవ్యనిత పులు గనటు చెప్పు 
— 0 

నెడ 'మేనకాతనయి యని తెల్చ(బడిన ది. అచ్చుట యనువాదమున(6 గల సార్దక్యము 

కనవచ్చుటలెదు. 

ఇ ట్లీఘట్టమున మారన యౌచిత్య_పధానదృష్టీత్ ( బహువిధములైన రచనాశిల్ప 

ములను నంతరించి వెట్టినా(డు. 

దోణనందనుల చరితము : 

శమీక మునినంవర్థితు లైన దోణనందనుల చరితము తెలుపు క థాఘట్టము మూ(డ 

వది. ఇది యీపురాణ్యపవక్తల జీవితగాథ యగుటచే నీయాఖ్యానమునకు గుండెకాయ 

వంటిది. దీనిలో విధిపాధాన్య ముగ్గడింపంబడినది. దానిని. జెప్పుటకై నర్వక థార్ధ 

ములు తదనుగుణముగా+ దీర్చి దిద్ద(బడినవి, విధివిధాన మిట్టి దని నిరూవించుటకు వీలు 

కాదు. అది యపూర్వమును, అఆలౌకికమును, అబోధము నై భాసించుచుండును. 

తద్విధానపరిజ్ఞానమువలన సామాజికులకు వినయము కలుగును. అపూర్యవస్తు 

సందర్శనమువలన( గలుగు చి త్తవిస్తారము విన్మయ మని లాశ్షణికమతము. కథానన్ని 

వెళములవలనం బరిత కద్భుత మాస్వాద్య మగునట్లు చి తించుటయే యీక థానిర్మాణ 

మర్మము / 

పులుగులై న _దొణనందనులు జ్ఞ జానవంతులును, విమలవాక్కులు ర యుండి రను 

టయే జై మిని కద్భుతము కలిగించిన ది. అద్భుతారంభ మైన యీక థాఘట్ట నిరంత 

రాద్భుత వ్యంజక మై అపూర్ణదె వమఘటనా వ చితిన్( దెలుపుచున్న ది. 

మహాభారత యుద్ధము [ప్రవ ర్రిల్లుచున్ననమయమున గర్భవతి యగు తాగ రురు 

మ్మేతమువై నెగురుచుండెను. కిరీటి భగదత్తునివై వెచిన పటిభల్ల మొకటి యాపజ్నికి( 

ది, ఆమెగర్భము తెగినది. తోడనే తార్షికి కావవిము కి కలిగి దివ్యత్వము 

సిద్ధించిన ది. గర్భస్థము లై తన నాలుగండములు నేలపై జారిపడినవి. అవి వడినచోటు 

రక్తసిక్తమైన పంకముతో దూదిపరువువలె మెత్తగా నుండుటచే6 బగులక నిలచినవి. అవి 

నేలవెంబడిన మరుక్షణమే భగదత్తుని నువతీకాఖ్యగజముయొక పార్మ్యమునం గట్ట 

గి bn ర్ల హోమంట యొకటి యూడి రయమున వచ్చి వానిని గవ్వునట్టు పడినది. వానికి 
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భదమైన భవన మెర్పజచినట్టయినది. అందే యండములు పిండము లై నవి; జిలిబిలి 
యలు(గులు పలుక నేర్చినవి, 

భారతాజి ముగిసినది, భీష్మ. డంపశయ్య వై నుండెను. అతడు ధర్మజునకు 

బోధించు నకలధర్మములు వినవలె నను గుతూవాలముతో శమీకముని శిష్యనమేతుండె 
యామార్గమున వెళ్టచుండెను. ఘంటానిలయములో నెలు లాతనికి వినవచ్చినవి. 
అచ్చెరువుపడి గంట నె తీ చూచినాండు. రేయండవిండుల కవంపవములు మొలచినట్టు 

తేజస్ఫూ ర్తితో నొప్పారు [దోణవు తులు _పత్యక్ష మెనారు, వారి విజ్ఞా నవిమలమతిని గాంచి 

కమీకుం డాళశ్చర్యుచ కితు( డయ్యెను. స్టలమా సమరతలము. అవియా యండజములు. 

అవి వడుట, పగులకుండుట, వానికి ఘంట భవనముగా నేర్పడుట, అం దవి పిండము 

అగుట, అయి యింతకాలము గంటలో శ్వేన మార్జాలమూవకా దుల జారి( డకుండ భద 

ముగ నుండుట-. -ఇవియన్నియు( గలసి యామునిచి త్రమును విన్నయాంబుదిలో ముంచి 

తెల్చినవి. వని కన్నింటికి మూలకారణమైన విధినిర్ణయమును భావించి ముని విస్తు 
హోయినా(డు. తొల్లి కుకా చార్యులు విధిపాధాన్యమును గూర్చి చెప్పన వాక్యార్థ ముల ను 

స్మరించి శిష్యులకు( జెవ్పినాండు. వతులను దనయాశమమునకు, దెచ్చి, యుచితభ్యద 

స్థానమున బెట్టి, పయఃభఫలాదివివిధాహారముల నిడి వానిని. బోషించినా(డు. 

మానతయ మగునప్పటికి |దోణనుతు లపారన త్త్యనంపన్ను లైరి. ఒకనా, 

డ దులు చలించునట్లు రవిలోకము నతిక్రమించి యెగసిరి. మజల భువికి దిగి తమ 

కేదుగడయె రించి పోషించిన శమీకునిపాదముల తెజంగిరి. అత నివాత్సల్యమును 

వేనోళ్ల బొగడిరి. శమీకున కాపులుగు అనంత శ క్రితో నంబరమున విహరించుటయు, 

(పన్బుటవాక్యవిన్యానము తో, బలుకుచుండుటయు, ద్విగుణీకృతాళ్చర్యము గలిగించినవి. 

అతడు వారి నట్టి యాకారవికృతి యెట్లు పొందిరో తెల్పు డని _పళ్నించెను, వారు తమ 

ఫూర్వుజన్మగాథను చెప్ప నారంభించిరి. 

మారన యీభాగమును ఉజాలవజకు మూలానుసారిగా రచించుచు, తథాతాత్పర్య 

మును స్పష్టపణచునర్థ ముల కత్యంత| వాధాన్యము నిచ్చి యనువదించెను. “దె వాను 

కూలతా లోకే మహాభాగ్యవదర్శినీ” అను శమిళ మహర్షి వాక్యము _దోణనందనచరి తకు( 

దత్యరూవ మైన వ్యాఖ్యానమువంటిది. శ ఛమీకు డు చ కవా క్యముల యర్థము తేటవజచిన 

తరువాత నీవాక్య మనినట్టు మూలమున నుడ మారన గంటలో నున్న పక్కివిల్రల, 

గాంచినంతనే యాశ్చర్యము వ్యక ముచేయుచు నీమాట లనినట్టు 'వాసినా6డు ; 

క. అక్కట యీసమరతలం 

బెక్కాడ ? సీయండజంబు లెక్క_డ ? నీపా 

బెర్భ_డ ? సీఘంటా! శయ 

మెక్కడ ? దై వంబుఘటన యమనవచ్చున్ ? (1.51) 

ముని తన వ్యాఖ్యానమునకు( బురాణపామాణ్యము( గల్పించి శిష్యహృదయములం 

దాయర్థముల ను స్రావించుట క్రై యత్నించినట్టు తెలుగున రచనాశిల్చ మేర్పడుచున్నది. 
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అద్ మారనతాత్సర్యవ్యకి కరణనిష్టను దెల్పుచున్నది. శుుకాచార్యవాక్యరచనావనర ము 

నందును మారన యిట్టివిధమునె యనునరించెను. _వతిపాద్యవస్తువును నూక్తులవలె. 

దెలు€౪ న ఛందములందు వెలార్చి సామాజికుల జిహ్మా(గములందు( గలకాలము వసీచు 

వతే టు నరళనుందరముగా నావిష్క్టరించుట యిందు మావన చూవిన (ప సత 
(ఆత) 

ల్ 

ధర్మపక్షులు | వథమగగన,వన్థాన మొనర్చిన ఘట్టమును మహ్నాన నగ్దరావృత్త మున 

వరించి మారన కథారములను బనన్నతర మొనర్చెను. 
(32) థి _ 

మహానగ్దర : 

“జవనత్వన్సూర్తు లొప్ప నృకలమునిజనాళ్చ్ళర్యనంపాదలీలా 

_పవణంబై పక్షిజాలవవరము ఇగ సె నృర్వతంబు ల్పలింవన్ 

రవిలోకా దూ ర్ట లొ క్యపతతి. గడవ సంరంభ మెపార(గా ని 

య్యవనీచ కంబు నూక్ష్మం బయి తమకు రథాంగాకృతిం దొ ేచుచుండని (1. ల్) 

ఇందలి వర్ష్య వస్తువు వకు లాకనమున ఆగయుట. ఆ యగయుటయు రవిలోకా ద్యూర్ధ్వ 

లోకములు గడు నంతదూరము : అట్టి దీర్హోర్హ్ష్యగ మనవ్యంజక మైన వృత్త గతి మహాకవి 

యెన్నుకొనెను. 'నతతనసరరగ -' గణములు చెరి యొకొక మహానగ్గరాచరణ మగును. 

_వతిచరణమునందును 9,16 యక్షరములపై విశ్రాంతి యుండును. గురువులు లఘువులు 

నమాననంఖ్యలో నుండును. నగణముతో నారంభమె రగణద్యయానంతరగురువుతో నంత 

మగు నిపద్యపాద మూర్ద్వగతిసో్కోరక మగుచున్నది. వతు అంచెలంచెలుగా( బై కెగయు 

భావన్ఫూరి యు గణవిన్యానమున వ్యంజింవ(బడినది. నగణమందలి యారోహణ్యకమము 

వలనను, తగణద్యయమందలి గురుద్యయవిస్తరణమువలనను పక్షు లెగసీన పథ మావస్ట 

తెలియగలదు. ఆమీ(ద నగణముపవై సగణము నిలుచుటవలన నెర్పడెడి లమఘుబాహుళ్య 

ముచే నూర్ధ్వ్యముఖమైన [దుత గతి స్ఫురింప[గలదు. రగణద్యయము మీది గుర్వుక్షరము 

వలన నున్నతాకాశ, వదేశము అందుకొని గురుపక్షవిస్తారులై - విహరించుటయందలి 

విలందితగతి భాసింప(గలదు, పక్షిచతుష్టయముయొక్క్ల యిట్టియవ స్థ పాదచతుష్టయమున 

వ్యంజించిన మారన ఛందశ్శిల్పము విభావన్ఫూరి వ్యంజక మై కథార్థములను దసబంధుర 

మొనర్చుచున్నది. 

ధర్మవతులు శమీకముని కరుణాతిశయమును గీ ర్తించుభట్టమును మారన రన 

సోరకముగా రచించినా(డు. 

డీ. “ఎన్నడు వృద్ధంటొ ందు నివి యన్నండు రూపు వహించు? బొల్బు నిం 

కెన్న(డు నల్లడం జెల(గి యే డెర( బాణుచునుండు నామెయిం 

చెన్నుగ నెన్న డాటమెయి( జెందిన జెక్కులధూ? నించునే 

నెన్న(డు చూడం గాంతు నొకొ యీతరుశాఖల( గేశి నల్చంగాన.” (1.68) 



ఆభ్యానశిల్పము 165 

అని పక్షిశాబక ముల బాల్యచేష్టల( గాంచి మురిసిపో నెంచిన మహర్షి జీవకారుణ్యమును, 

వెంపుడుతం| డివాత్సల్యమును గణనీయములు, వానిటణెక ,_ల ధూళి తనమెనిపై నెన్న(డు 

పడునోగదా : యని యువ్విళ్లారిన యామునీందు(డు వానిని నిజనంతానముకంటె నధిక 

ముగా భావించె ననుటలో నాశ్చర్యము లేదు ! 

శ్లో, “ఆలత్షు దనముకుళా ననిమిత హానె 

రవ్య కవర్గరమణీయవచః పవృ తీన్ వ్ & 

అంకాశయపణయిన సనయా న్వహన్లో 

ధన్యా స్తదజ్లరజసా మలినీ భవన్తి. “28 

ఆను కాళిదాసో క్రి శమికునిపట్ట సత్య మగుచున్నది. ఈ ఘట్టమంతయు శమిక మహర్షి 

వత్సలభావముచె నార్దమై, ధర్మపతులపరాక మవిన మోన్నతిచే స్వాదువై రాణీంచు 

చున్నది, 

ధర్మపథుల పూర్వజన్మవృత్తాంతము : 

ఇక నాలుగవభాగము ధర్మ వక్షులపూర్వుజన్న వృతాంతము. దాని నావక్షులే 

స్వీయచర్మితమువలె. జెప్పుకొనినవి. పాణదాతయును, |తాతయును నైన శమీక 

మునీం|దులకు( గృతజ్ఞతలు తెలువుమాటలు వులుగులనోట వెలువడుటయు, నామజుక్షణ 

మున స్వీయచరితకథన మొనర్చుటయు( జూడ కవి వస్తుధ్యని నాశయించి _పకృత 

జన్మ మునందు _పబుద్ధ్దమైయున్నవారివి వెక మును, పూర్వుజన్మజ్ఞానమును గమముగా 

వ్యంజింప(జేయుచున్నా( డని స్పృష్టపడ(గలదు. 

ర్కకథాభాగమునం బౌరాణికు(డు జ్ఞాన పాధాన్యనిరూపణమును | బధాన్నపతి 

పాద్యాంశముగా థావించినాండు. సామాన్యముగా లోకమున నొకవస్తువుయొక్క శన్ట 

తము న్యూనవస్తువుతో( బోల్చినవుడు స్పష్టపడుచుండును, ఈకథయం దట్టిపద్ధతి 

ననునరించి, జ్ఞానమునకును మోహమునకును సంఘర్షణము సృష్టించి జ్ఞానముచే మోహ 

మును దాడింపః! జేసి వ్యంగ్యముగా జ్ఞాన్నపాధాన్యమును బౌరాణికుండు స్థావించినా(డు. 

విపులమహర్షి జ్యేష్టపుత్తుండు సుకృకుండు. అత. డనంతతపోధను(డు. సత్యనిష్ట 

యాతని జన్మ! వతము, అట్టిమహితాత్మునకు నలుగురుకొడుకు లుదయించినారు. వారు 

తండియొద్దనే వరమజ్ఞానము నుపాసించినారు. అతని నేమరక సేవించినారు. 

ఇందు( డొకసారి నుకృవనినక్యవతదీక్షను బరీక్నింప నెంచి వృద్దవిహగాకారము 

ధరించి జఠరాగ్నిపీడితునివలె పర్శిశాంతు(డై యాతనియెదుటం దోచెను ; ఆహారము 

నభ్యర్థించెను. సుక్ఫళు( డతని కాహారతృ వ్రి( జేయుట కంగీకరించి యెట్టియాహారము 

కావలె నని పళ్నించెను. నురేందుండు నరమాంసము నభ్యర్థించెను. మక్ళుశు. డామాట 

విని కటకట వడెను. వృద్దులు శమైకచిత్తులు కావలదా యని వులుగుజేనిని మంద 

18. అ భిజ్ఞానకాకుంతలమ్. నప్తమోఒజpః - 17వ శ్లో. 
J 
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లించెను. హింసార్జితాహారము వర్జ్య మని వబోదించెను. దుష్టాత్ముల కెట్టివయన్సునను 

ళమసిర్ధి యర్పడ దని వెక్క_నవడేెను, అర్థ యెట్టివా(డైనను వాగ్గత మైన యాహారము 

నిచ్చుటకు నిశ్నయించుకొనెను .నుకృ్కశు(డు ధర్మహానియు, సుత్యనిష్టా విరతియు నహింప 

లేండు. 

వృద్ధవిహంగము నరమాంనము కోరినది. హింసార్డితమైన యాహారము నాముని 

తేలేడు. తానే యావక్షి కామెత కావచ్చును. పొల్చయొడలి పై నాతనికి వ్యామోహ మంత 

లేదు. కాని యాతం్యడిచిత్త మున నొక వింత యూహ పౌడమిన ది, సుక కళునకు( జెట్టంత 

కొడుకులు నలుగు రున్నారు. “వుకా దిచ్చె తృరాజయ' మ్మను నార్యో క్తి ననునరించి 

తనకంటె తనప్పత్తు లతిధివూజ కాత్మబలిదాన మొనంగినవో వారివరమవివేకము రాణింప( 

గలదు. తనకు సార్థక నంతానసిద్ధి నమకూర (గలదు, అట్టు చింతించి, కొడుకుల. వబిలిపించి, 

'““పరమవూజ్యుండు తం|డియు గురుండుగాని యొరు(డు గాం డని తల(పు మీ కొదవెనేని” 

యీపక్షి కాహారము కం డని కోరెను. 

తం డిమాటలను బుత్తు లేవగించుకొనిరి. తండి తమ్ముదు. డనియు, దుష్టు( డనియు: 

నిష్టరుం. డనియు నిందించిరి. స్వీయదేహమును బరులదెహముకొజకు బలి పెట్టుట ధర్మ 

విరుద్ధ మని వాదించిరి. బుణతయము తీర్చి, భకి తో. బరిచర్యలు చేయుచు. దండి 

దయవలన _బతికియుండువాండే తఉనయు. డనంబడు నని ధర్మపన్నములు చదినిరి. 

_పొణనహిత మైన తనువు ధర్మసాధన మగునుగాన దానిని రక్షించుకొనుట పరమధర్మ 

మనెడి ధార్మికులవాదము నుటంకించి తమయభిమతమును సమర్ధించుకొనిరి. 

నుకృళు(డు తాను పుత్తులకు నూరిపోసినజ్ఞాన మంతయు బూదిలోం బోసిన వన్ని 

రయ్య నని లోలోన | గుంగిపోయెను, పొల్హయొడలి కై పాలువడి సత్యనిష్టను దిరస రించిన 

పుత్తుల పై మండిపడి, వారు విహంగములై పుట్టునట్లు శవించెను. వృద్ధ విహంగ మునకు 

దనబడుగుదేహమును జలివె చెను. కాని, ఇంతలో నామాయదారి ముదుసలిపక్కి యోగ 

బలమున జీవు నెడలించిన దేహమునుగాని ముట్ట నని ముల్ బిగదీసినది. నుక 

డందులకు సిద్ధపడి యోగారూఢు. డయ్యెను. వురుహూతు. డాతని వతనియతికి నొడలెల్ల 

3 సృలకించిపోయ ను. నిజరూవముతో నాతనియదుట నిలచి, 'యెందజ్ఞాన'మును వర 

[పసాదముగా నిచ్చి, తపోధర్మమునం డెట్టివిమ్మములు వాటిల్లకుండ నాశీర్వదించి 

మురను, 

న కృశునిసత్యనిరతియు, దేవోఖిమానరాహి త్యమును, జ్ఞాన సిద్ధియు. బుత్తులకు( గను 

విషు, గలిగించెను. వారు దోనము తెలునుకొని రన్నతండి యడుగుందమ్ముల పై( బడి 

కొన్నీట నభి షేకించినారు. మరణాపాయభయమును, ఒడలి వె వ్యామోహమును మాకన్నులు 

గప్పుటచే మోనపోతి మని వాపోయినారు. లోక మరిషడ్వర్ద ముల దారి బడి మోహసాగర 

మున మునుగుట నవాజ మని వేర్కొ ని శాపము కమ్మరింప6 దం:డిని వేడినారు. 

ఆమ్మ హాత్ము (డు వారియందు, బనన్ను(డై వెడనవ్వు నవ్వి 'నావచన మమో 

ఘము, దెవక్ళతము మానుషవాతము కొ దని చెవ్చై వారు పక్షిజన్మమునందును నిర్మల 
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బోధయు, మనుష్యవాక్పభావమును గలిగియుండునట్లు వరము (పసాదించెను. తత్స 

శవము చే ధర్మపక్షులు జ్ఞానచములై పురాణ| వవర్ష కులు కా(గలిగినవి. 

ఈకథాఘట్టములందు( బారాణికు(డు నుకృళశావ్యవదాన హేతునిరూవణమునందు 

కౌశలము చూవినా(డు. వురుహూతుని వృద్ధవిహంగ రూపమున, (బవేశ పెట్టినా (డు. కాటికి( 

గాళ్ళు సాచిన యప్పులుగు శరీరపోషణార్థమై హింసార్జితాహార మడుగుటరు నైతము వెనుకాడ 

లేదు. నుకృళ పుత్తులు కానవంతులయ్య మె హావృత చి తులై తనువుల గాపాడు 

కొనుటకు? గన్నతండియాజ్ఞ( దిరన్కరించిరి. పులుగునకు లేనిజ్ఞానము పుత్తులయందు 

దర్శింవందలంచినాండు మహర్షి. పుత్తులును బొల్లయొడలి కై [పాకులాడుచుండిరి. తద్దుణ 

సామ్యమువలన వారిని? గూడ దుఃభావహమైన విహంగజన్మ మెత్తు( డని శవించెను. కార్య 
కారణనంవిధాన మీకథాఘట్రమునం |బళంసనీయము | 

నుక్ళశనందనదీనభావమును మారన మూలాతిశాయిగా వర్ణించెను : 

మూలము : 

శో, పణమ శిరసాస్మాభి రిద ముకో మహామునిః 

బిభ్యతాం మరణా తాత త మస్మాకం మహామతే 

త్షన్లు మర్ల సీ దీనానాం జీవిత వియతా హి నః ॥ (8.56) 

అనువాదము; 

మ. శిరము చ్యాల(ంగ (మొక్కి నెన్నుదురుల నేతు ల్మొగిం జేర్చి దై 

న్యరనం బాన్యముల౦దు వెల్లిగొన నర్వాంగంబులుం గంపమున్ 

బౌరయం గుత్తుక లెండ నీరెలుగులం బుణ్యాత్య ! మ మ్మీయెడ 

న్మరణాపాయభయంబు మన్నికొనియె న్మాతప్పు నె సెరింపవే ॥ (1.84) 

“దుఃఖదారి[దా గివరాధాదిజనితః స్వావకర్ష భాషణాది హేతు శ్చి త్తవృ తి తి విశషో దన్యి 

మ్మని లాక్షణికో క్తి, (రనగంగాధరము). ఈపద్యమున నవరాధ జనిత మైన దైన్యము 

వర్తితము. స్వాపకర్షవాక్యములు నాల్గ్లవచరణమున గూర్చుంబడినవి. వానికి హేతువులె 

చి త్రవృ శ్రి తివ్యంజకములైన విభావానుభావసా త్రిక భావములు వివులముగా( బైమూ(డు 

చరణములందులు బేర్కొన బడినవి. పుత్తులు తండికి _మొక్కుటయు, చేతులు నుదుటి 

యందు ఘటించి నిలువంబడుటయు, అనుభావములు. ముఖములు దెన్యభావముదితములగు 

నట్లు చేయుటయే, నరాా్యంగకోంపమును, కుత్తుక లెండుటయు, ఏర్రలుంగల మాటలాడు 

టయు! [|గమముగా వె వర్యక ంపగాద్ధద్యము లను సా త్రికభావములు. సర్వాంగ నమృద్ధ 

మైన దైన్యభావ మిందు పరిపుష్ట మగుటచే మారన దైన్యరనశబ్దము వాడినాండు. 

దన్యము నుకృశనందనులకు వివేక పదాయిని. ఆది (కమముగా జ్ఞానఫల దాయిని 

కానున్నది కావున నీభావమును రనత క్వ్వజ్ఞా డైన మారన హోషించి కథా శిల్ఫమును 

గాపొడెను. 
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జ్ఞానవమలముఖమున సీ(యచరిత నిబంధీంచుటయు, నాక థావసానమున మహా 

మోహస్వభావనిరూపణము సేయించుటయు, సాభ్మిపాయముగా నీపురాణమున( గూర్చు బడి 

న వి. భావిపురాణన కలయందు విశిష్ట పౌరాణిక శిల్పనంస్కారములు సహజసిద్ధము అని 

[(ప్రవంచించుట దాన్మిపయోజన ము. పౌరాణికులు వురాణములందు మూ(డువిధములై న 

భాషలు వాడెదరు. అవి నమాధిలౌకిక వరకియభాషలు. వానిని సార్ధక ముగా. (బయోగించు 

నేర్పు వా రీకథాక థనమున( (బదర్శించిన ట్రై పురాణమున( జెప్ప(బడినది. ““చర్మమాంన 

శల్యసంఘాత మై రక్త పూరవూర్ణ మైన పౌల్రయొడలియందు. జేయవేడ్క. యనఘ ! 

యకర్తవ్యము” ఆను వాక్యమునందు సమాధిభాషయు, ఆత్మను రాజుగను, దేహమును 

గోటగను, కామాదులను శ|తువులుగను, రూవీంచి లౌకిక సామ్యముచే ( బరమార్థమును 

నిరూవించినఘట్టమున లౌకికభాషయు, తమకథను తామే “దైవకృతంబు మానుష 

హతంబు గా” దను వరమతాత్సర్యమును వ్యంజించుట కుదాహరణముగా( జెవ్వుటలో 

బరకీయభాషయు ద్యోతమానము లగుచున్నవి. 

ధర్మ పకులకావవృతాంత మీయుపాఖ్యానమున ( గాల్న్మకమము ననుసరించి చెప్ప( 

బడలేదు. కాని, దానివలన. బరితకు కథయం “దక్షిణ ప్రీతి” జనించుచున్నది. తాళి 

వృత్తాంతమును దెలివి, వెంటనే ధర్మవక్షులపూర్వువృత్తాంతము చెప్పి, యావైన శమీక 

మహర్షి పక్షుల. బెంచినకథ చెప్పినచో నీయపాభ్యానమున కింత బిగువు రాదు. శమిక 

మహర్షి యాశ్చర్యముగ్గుండై పులుగులపూర్వవృతాంత మడుగుట కంతసార్థక్య మేర్పుడదు. 

శమీక మహర్షి వలెనే పఠితయు వారిశరీరవికృతిహేతువు తెలియ నుత్క_ంఠ వహించి 

యున్నప్పుడు కథార్థములం దా[పస్తావన( దెప్పించి కార్యకారణ పద్దతి ననుసరించి కథ 

చెప్పుటచే నీయుపాఖ్యాననిర్మాణము శిల్పనంభరిత మగుచున్న ది. 

హరిశ్చందోపాఖ్యానము : 

హరిశ్చం|దచర్శిత ము వేదవాజ్మయమునందును, లౌకిక వాజ్బయమునందుకు ననేక 

విధములుగా గీర్హి ంవబడియున్న ది. కాని, మార్కండేయపురాణమునందువలె దౌవదేయ 

కథామూలముగా నెచ్చటను గీరి ంవ(బడియుండలేదు. అది యీపురాణగాథ కేర్పడిన 

విశ్వాఖ్యదేవతలు విక్వామి తమహర్షిశాపముచె నుపపాండవులుగా జన్మించిరి: 

ఈయుదంతమును బౌరణికు( డియుపాభ్యాన మున జక)_(గా దొంచుపఆఅచినా6డు. 

విశ్వామితు(డు కవటోపాయమున హరిశ్చం। దునిసామాజ్యనంపద హరించి, యతనిని 

రాజ్యుమునుండి బహిష్కరించెను. ధర్మబుద్ధి యైన యాచ్చకవర్తి నారచీరలు ధరించి 

భార్యావుత్త నమెతముగ నగరు వెడలిపోవునెడ రాజనూయాధ్వరద క్షిణలకు. బతిసత ము 

చేసిన యర్థము నామహర్షి కోరెను. విత్సహీను(డై న యానరవరు. డామునివర్తనమున 

కెంతయో సంకటపడెను. కాని, యతండు సత్య వత గరిమ డగుటచే నాకమానమున 

నాయర్థము నిచ్చెద నని మాటయిచ్చెను. ముని యందులకు నంతసించి, యకనిని దీవించి 
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పంపెను. హరిశ్చం[దుండు వల్కలాజినధారియైై పాదచారియై యిల్టువెడలీి, నగరు వెడలి 

నగరము వీడిపోవుచుండ పౌరు లాతనిదె న్యమును గాంచి యపారదుఃఖవారాశిలో 

మునింగిరి. హరిశ్చందునితోడిదే తమ్మబతు కని యార్చుచు నతనియడుగుల వై బడి 

యతనియడుగులు ముందుకు సాగనట్లు చేసిరి. అది యమ్మహర్షి కొక మహాపరాధ మైనది. 

భగ్గుమని మండిపడినాండు. జననమూహము నండగా. గొని తన కిచ్చిన రాజ్యమును 

మఅల కబళింవ హరిశ్ళందుండు యత్నించుచుండిె నని యతనివై నభాండము వైచి 

నిందించినా.డు. అంతటితో నాగక కొమలియైన ఇ బ్యను దనపచండహ స్త్రదండముతో( 

దాడించ నారంభించినా(డు. క్షమామూర్తి యెన హరిళ్చందు(డు మాబువలుక లేదు. భయ 

(భాంతులైన ప్రజలు కిమ్మన లేదు. విశ్వాఖ్యదేవతల కా దృశ్యము హృదయవిదారక మై 

పొడగట్టినది. అవ్పుణ్యసాధ్వీ నవ్విధముగా కాధించుచు నన్న రేశ్వరుని నవ్విధముగ 

వెధించు నమ్మ హరికి బుణ్యలో కము లుండ వని వా రావేశముతో బిగ్గరగా: బలికిరి* 

విశ్వామ్మితుని కగ్గిలో నాజ్యము పోనిన థ్రైన ది. మనుష్యపక్షపాతముచే. దనను గర్జించి 

నందుల కా విశ్వాఖ్యదేవతలు మనుమ్యలై జన్మించునట్టు శవీంచెను. వెంటనే _పనన్ను(డై 

వారు మానవులై వుట్టినను _బహ్మచారులై కామ్మకోధలోభమోహమద మత్సరములకు 

లోనుగాక యల్పకాలమువ శరీరములు విడిచి దేవభావము పొందునట్టు శావమోక్షము 

పసాదించెను, వారే _దౌవదీగర్భమున నుపపాండవుళై జన్మించి, కృత దారపరిగ హులు 

క యనాథులవలె మృతినొందిరి. ఇట్టు (_దౌపదేయకథామూల మగు వస్తుగౌరవ 

మీవురాణమున హరిశ్చందో పాఖ్యానమునకు దక్కు చున్నది, 

ఈనసన్ని వేశము నత్యమే కావచ్చును. లేక పౌరాణిక పతిభాజన్యమైన కల్పనా 

విశెషము కావచ్చును. ఎట్రైనను నిచ్చట హరిశ్చుర్యదకథారహస్యవ్యంజక మును, దత్కథా 

నంవిధానవివేక దాయకమును నగు నీకథార్థము సార్థక మనుటలో వ్విపతిపత్తి లేదు. 

హరిశ్చందునివృతాంతము చదువువారికి. జివరివజకు నొకళంక మనమున 

నిలిచియుండును. ఆది విళ్వామి త విచి త పవృ త్రిక సంబంధించిన ది. నత్యధర్మనిరతు. 

2న హరిశ్చందుని నామహార్షి విషమ్కారణముగా నిడుమల( బాలుచేయుచుండెను. ఆతని 

కచ్చెకు బలీయమైన లౌకికహేతువు లేదు, పైకి? జూవినచో హరిశ్చందుని నత్యధర్మ 

నియతిని బరీక్షింప నాబుషి యత్నించె నని మ్మాతము స్ఫురించును. కాసి, లో నారసి 

చూచినచో హరిశ్చందదుని యవళ్యభో క్తవ్య మైన దుఃఖము నువభోగింపంజేయుట కై నిధి- 

( చెరితు6డై విశ్వామి తుండు వ్యవహరించె నని స్పష్టమగును. ఈయర్థమును గథాంత 

మున యమధర్మరాజు హరిక్సందునకు( దెలియ(జెవ్సినా(డు. ““రాజ్యాంతే నరకం 

ధువి మ్మని యార్యో కి. రాజగు వతివాండును నారక బాధల ననుభవింవక తప్పదని 

వేద పామాణ్యముతో భారతమున ధర్ముండు తెలివియున్నాండు. 19 అందువలననే 

టె జ 

టును నారకనలంబుం, గనుగొనవలయు టివి వేదక 
నా య్ 
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ధర్మజుడు, అవణు(డు మొదలగుచక వర్తులు నశరీరనరకజాధ లనుభవించియుండుట. 

ధర్మజుడు సశరీరు(డై నరక దర్శనము చేసినాండు. హరిశ్చందు.ండు చండాలన్వరూప 
ధారియెన యమధర్మరాజు సేవలు "సేయుచు శశానమున నరకబాధలకు, దుల్యమెన 

దుఃఖములను బండెండునెల లనుభవించెను. లవణరా జె రదజాలికమాయాకల్పిత మైన 

స్వవ్నమున( జండాలాంగ నాసంవపర్క_జన్యములై న యమయాతన లెన్నిటినో భరించి 

నాడు. హరిశ్చందుండును స్యవ్నగతములై న ద్వాదశవర్షనారక బాధలను సత్యము 

లైన ట్రనుభ వించినా (డు, వీని కన్నింటికిని '“అవశ్యభావి యైన దుఃఖము భో కవ్యం 

బగ్ఫటి (1.276) కారణ మని ధర్ముని వ్యాఖ్యానము. అన(గా( బునర్జన్మరహిత శాశ్వత 

దివ్యలోకావానము చేయబోవు హరిశ్చుం దునకు నర్వసార్వభౌమనహజమైన నారక 

జాధలు తబ్లీ వితకాలమునందే యనుభవింవ(జేసి పాపక్ష్షయ మొనర్చ (జేయ విధి కల్పించిన 

విధానమే యిక్టాథారహన్య మని భావము. హరిశ్చుందుని వాక్ట్పానము నావేశిందిన 

విఘ్ననాయకుండును, ఉద్యదై కశానరమూర్తియె విజృంభించిన విశ్వామి తుండును; 

చండాల వేషధారియె వారణాసీశ్శశానవాటికా ధ్యక్షు డైన ధర్మ దేవతయు, విధి! పేరిత 

న యీమహానాటకమును నిర్వహింవ భూమికలు దాల్చిన దివ్యనట శేఖరులు" 

రిశ్నం!దుని కెర్పడిన యిక్కట్టులు తాత్కాలిక ముగా నాతనికి దుఃఖ హేతువు లైనను 

పర్యంతమున శా శ్యత దివ్యభోగవదములై రాణించుచుండుట యీకథలోని దివ్యరహన్యము. 

దివ్యచతువు లైన విళ్యాఖ్యదేవత లాదివ్యరహన్యము గమనింపక తనను గర్హించుటచె 

విశ్వామ్మితు( డ్నగు(డై నాండు. వారు మనుష్యపక్ష పాతు లైరని శనవించినాండు. అతడు 

(ప్రయోగించిన 'మనుష్యవక్షపాతి మను ళబ్దము వఠితదృష్టి నీక ధయ: దంతర్హనమై 

భాసించు మానవాతీత మైన దైవళ కివైవు మరలించును. అప్పుడు కథ పసన్న మగును. 

అందలి గాంభీర్యమును వఠిత యూహింపంగలుగును. ఇదియే [దొపదేయకథ్యావన 

వలన హరిశ్చం దో పాఖ్యానమునకు( గలుగు పరమపయోజనము : 

హరిళ్చం[దోపాఖ్యానము కాల్మక్రమపద్దతి . ననుసరించి. చెప్పంబడినది,. కాని, 

యేతత్క_థాజీవిత పరమరహన్యము నిర్వహణనంధియందు గాని బోధపడుటలేదు. దాని 

సీకథావీజమునందు నిబంధింవక ఫలాగమమునందు (ప్రతిష్టించి కథకు. డీకథయందు? 

గొశల్యము |పదర్శించెను. అట్టు చేయుటవలన రెండు ప్రయోజనములు కలుగుచున్నవి. 

ఒకటి : వఠితహృదయమున నుత్మంఠ పరిపోషింపంబడి కథావరిణామ్మక మమువె 

నాతని కెడతెణవీ లేని ప్రతి జనించుట. రెండు: త త్తత్సన్ని వళములందు హరిళ్చం దాది 

పాతములచె నభివ్యక్తము చేయంబడిన దముఃఖాదిభావములు సహజములై భాసించి రస 

(ప్రతీతి కానుకూల్య మేర్పుడుట, ఈ|పయోజనములు ఫల వంతము లగుట కై పౌరాణికుడు 

నర్యక థార్థ ములను ఫలాభిగమ్యములుగా ననునంధించు రచనాశిల్పము సీకథ యందు! 

(బపంచించినా (డు, 

_—_ా 
యు 
= 

al 
యె 

Loe 

కథాంతమున నిం|దు(డు హరిశ్చం[దుని నత్యధ ర్మనిరతికి మెచ్చి యాతనికి 

నళరీరన్వర్గ సౌఖ్యములు (పసాదించెను. హరిశ్చం్యదు. డొంటిగా నానుఖముల ననుభ వి 
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చుట కిచ్చగింవలేదు, తన వజాకుటుంబమునకు లేని యాయాత్మనుఖముకంటె నారక 

దుఃఖమె మేలని భావించెను. 

క, నాతోడంగూడ సురపురి 

కేతెంతురు పౌరు లౌండె నేంగుదు. బౌర 

[వాతముతో నేనొాండె ను 

ఖేతర మగు నరకమున కహేనచరితా : (1.280) 

రఃమాటలలో నామహితాతు( డతనిసామాజ్యపౌరుల నెంతగాఢ ముగా బేమించుచుండెనో 

స్పష్టమగుచున్న ది. రాజు ,పజలను |బేమించుటయు, _పజలు రాజును నమాదరించుటయు 

పరన్పర్శాశితములైన విషయములు. ఇరువురును ఉదాత్తులై యున్నప్పుడే యట్టివిశిష్ట 

నమన్యయము నమకూరుట కవకాళ మేర్చడును. హరిశ్చందు (డు |వకటించిన _పజాను 

రాగమున కనుకూలమెన కథార్థములును, వజాహృదయరంజకుం డైన హరిళ్చందుని 

మహత్యమును (పతిపా దించు క థార్థములును ఈక థానిర్య్వహణమున క నుకూలములై న 

(పొతిపదికలై యీయుపాఖ్యానమున రాణింపపల సియుండుట యవసరమును, సహజ 

మును, సార్ధక మును గాంగలదు. ఈవిషయమును గమనించిన మారన యట్టి కథార్థము 

లమ జాగరూకతతో బూర్యక థాభాగమున నంతరించి యు త్తరక థార్థసమన్వయ మున 

కెంతయో కృషిచెసినా(డు, మూలమునందు రెభామాతముగను, సనంగహముగను 

నున్న కథాంశముల నాదృష్టితో మారన పెంపుచేసియ6 గల్ననలు జోడించియు, వివర 

ములు తేటవజదియ, రనభావముల. బోషించియు, విభావనంపద నుద్దీ ప్ర మొనర్చియు 

రన పబంధక థాంగబంధురముగా నీయుపాఖ్యానమును దీర్చి దిధ్ధను. అట్టిమారన శిల్ప 

వ మిచ్చట కొంత పరామర్శింపంబడును,. 

ఉపాభ్యానారంభమున నాయకవర్లన ముదా త్తముగా నొనర్చి మారన కథాశిల్చ్ప 

లక్ష్మీకి నుజ్వలశిరోరత్నము నలంకరించినా(డు. 

ర 

(౬0 

న్లో హరిళ్చం దేతి రాజర్షి రాసీ త్రై తాయ” పురా 

అల్ల ర్ మె mE అన క 6 
ధర్మాత్మా పృథిఐవాలః (ప ల్రనత్కి- ర్తి రుత్తమః I 

న దుర్చిత్నం నచ వ్యాధి ర్నాకాలే మరణం నృణామ్ 

గి “2D శః అరా మాం వే 
నాధర్మరుచయః పౌరా స్తస్మి జ్వానతి ఐ రి || 

బభూవు ర్నత థోన్మత్తా ధనవర్యళపోమ ద 

నా జాయన్న ప్రయ శ్చెవకాకి కయ 

మారన యనువాదము : 

“తొలి _లేతాయుగంబునందు-__ 

నీ, ఎవ్వని మాహాత్మ్య మెప్పుడు వేదము 

ల్చెల (గ నుస్తో తము ల్రేయుచుండు ; 

ఎవ్యనిశాననం బేడుదీ వుల రాజు 

స | 03 
ఇ ఓ జాచి 
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లకు శిరో భూషణలత్ని నొందు; 

నవ్వనిరక్ష మహేందాదినురలకు( 

బెట్టని కోట యె వెంపు. దాల్చు; 

నెవ్వని సత్కీర్తి యోయడజాండం బెంత 

యంతయు (౯ దానయె యతిశయిల్లు ; 

తే. నట్టి మహితగుణాభరణాభిరామ 

మూర్తి; (పత్యర్థినృపసమవ రి ; పరమ 

పూజ్యసా[మాజ్యవై భవన్ఫూర్తి నిత్య 

నత్యవ ర్తి హరిశ్చం[దచ।కవర్తి. 

మ. ధరణీచ్యక మవ్యకవ్నికమకళాదర్పం చెలర్పంగ నే 
ర్పరి యె నిర్మల నత్యధర్మనియతిం బాలించె దుర్చిక్షడం 
బరదుఃఖంబులు జారచోరభయ మున్మాదజ్వరవ్యాధిదు 

ర్మరణాదు _ల్పృభవింవకుండ! |బజ ధర్మ పీతి వ ర్రింపంగన్. 

క, ధనరూపబలంబుల న 

త్యనుపమవిద్యాత పోమహ త్త్వంబుల భూ 

జనులకు నొదవదు మద మ 

జ్ఞననాయకు సత్యధర్మశానన మహిమన్. 

వ, కట్టు సత్య(వత గరిష్టండును, ధర్మకర్మవరిస్టుడును నైన యారాజర్షి (పజాపొల 

నంబు సేయుచు, (మ. 142_145) 

మూలమునందలి మూ (డుక్లో కములను మూ(డువద్యములుగా మారన యనువదిం చి 

నాడు. మూలమందలి నర్యాంశములను [గహించుటయేకాక వానిని వస్తుత త్త్వమున 

కనుగుణముగా( బెంచి _పపంచించినాండు. మారన (పయోగించిన “సత్యధర్మనియతి' 

యనుసమాస మందులకు. జక్కని యుదాహరణము. మూలమందు ధర్మాత్మ్ను6 డని 

చెప్పబడియున్నది కాని, సత్యధర్మనిష్టు( డని న్పష్టపజుప(బడ లేదు. ఈయుపాఖ్యానమున 

హరిశ్చందుని నత్యనిష్టమెనధర్మ వీరము పోషింప(బడినది. దానివలన నతనికి “సత్య 

హరిళ్చం్యదా 'ఖ్య సార్థక మైనది. ఈకథలోని (పతిపాాత్రయు నత్య వత పాధాన్యము 

గడించుచు నాయక నత్యధర్మమును బోషించెను. హరిశ్చం)దుని ధర్మపత్నియగు 

బ్య పతిని నత్యపాలనమునకు( బురికొల్పుచు- ' మేటిధర్మంబు నత్యంబ యం।[డు” 

“195 'బొంకుకందెను జావైన( బొంక మనఘ 1" (1.198) యని (ప్రబోధించి 
హధర్మచారిణి యనివించుకొనినది. విశ్వామి_తు(డునెత మారాజును ' సత్యనిష్టం 

టొందు” (1.208) మని యాశీర్యదించినా (డు. 

క. నత్యమున నున్న దీధర 

నత్యమున వెలుంగు దరణి సత్యముననె థా 

[తు గ్ర 
es 
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నిత్య మయి న్వర్గ మమరును 

నత్యము ధర్మములలో, (బన స్తం బనఘా : 

తే. వినుము తుల నిడి యెత్తుచో వేయితురగ 

మెధములకం టె సత్యంబు మిగుల దూ 

గాన నత్యయక్తుండవు గమ్ము...... 03 (1, 207.208) 

అని హెచ్చరించినా(డు. మచ్చరమున గ ల్రబొల్రిమాట లెన్ని యన్నను సత్యమును గూర్చి 

సత్యము పలికినా. డామహర్షి ! విశ్వామితుడు సాధ్వియైన 2 బ్యను చేతికోలతో, 

దాడించుచున్నందుల కే కాక “నత్యనిష్టం బెంవెక్కిన' (1.186) హరిశ్చం[దుని( గాస్ 

వెట్టుచున్నందులకును విశ్వాఖ్యదేవత లామునివరునిపై నక్కటికము తాల్చి రని మారన 

వర్ణించెను. మూలమున యజ్జకర్త యైన హరిశ్వం[దుని బాధించుచున్నందులకు వారికి జాలి 

కలిగెనని చెప్నంబడియున్నది. యజ్ఞ్జయాగాదులబే దెవతల( దృవ్హివజచిన రాజు వె నురలు 

జాలి (పకటించి రని మూలకర్త, హరిశ్చందునినత్యనిష్టయే యత నికి గష్టముల ( దెచ్చి 

వెట్టినందులకు దేవతలు జాలిపడినట్టు మారన రచించెను. ఈకథయందు నాయకుని నత్య 

నిష్టకు _పాధాన్య మిచ్చుట యుచిత మని మారన నిష్కర్ష ! 

మారన కాశీనగర్యపవేశము చేయు హరిశ్చం్నదుని వర్షించుచు. “దొల6గనినత్య 

ధర్మములు తోడుగ( దాలిమి యూది దుఃఖముల( దరించుచుండె నని పెర్కొనెను. 

ఆఅన(గా నారాజునకు నత్యధర్మము లంగరక్ష లనియు, పీరిమియే పూనిక యనియు 

కవిభావము. కథాంతమున నమరేందు(డు హరిశ్చందునిగూర్చి చెపస్పినమాటలు : 

చ. నరుల కగమ్యమై వెలు(గునాకము సీ కభిగమ్య మయ్యె నీ 

నిరువమనత్యధర్యమహనీయత శాశ్యత దివ్యభో గముల్ 

దొరకొనియె న్న రేశ్వర : సుతుండును భార్యయు నీవు నూత్నర 

తృరుచిరనడ్వ్యిమానము ముదమ్మున నెక్కుడు రండు (1.274) 

శాశ్వత దివ్యభోగములకు సత్యధర్మ మహనీయత పాతు వని నురేందుండు వల్మినట్లు 

మారన, పురాకృత నసుకృతకర్మఫలముగా నాకభోగములు దొరకుచున్న వనినట్టు మూలము, 

(8.248). మూలమునం దనువాదమున నున్న సార్థక్యము కానరాదు, ఇట్లు కథారంభ గర్భ 

నిర్వహణములయందు, షడ్డింగముల చె. (బధాన్యవతివాద్యవస్తువును ధ్యనింప(జేయుట 
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కథారంభమున నాయకగుణకీర్త నమువలన నాయకాంత ర్య క్రిత్యమును వ్యంజింప( 

జేసినాశు మారన, మొదటిపద్యమున హరిశ్చం'దునిచక వరి త్యమును, రెండ వవద్యమున 

నతనిధర్మవరిపాలనసామర్థ్యమును, మూడవదానియం దాత(డు సా_మాజ్యపొరుల( దీర్చి 

దిద్ధినవిధమును వర్షించి తాత్సర్యమున నతని ధరో దాతృనాయకత్వమును స్రావించినా (డు. 

మజియు, కులీనత్వాది నాయకసామాన్యగుణములను కవి యిందు నిరూవించెను. వేదము 



లతని మహాత్మ్యమును గీరి ంచుచున్న వనుటచే నత డు క్రమకొకుః డనియు, సప్తద్విప 

వనుంధరావలయ నూతనిశాననము శిరమున. దాల్చుచున్న 'దనుటచే నాత (దు విశ్వం 

ర్ట మను మ] హాభాగ్యముచ చె నొప్పొరెడు వా డనియు, మహాం|దా దినురల కాతని 

రత వెట్టనికొట ట యని చెప్పుటచె నాత (దు (తిలోకరజాదకుండై న వతావుం డనియు, 

_బహ్మోం ండ మంతయు వ్యాపించిన నత్కీంర్తి కలవా. డనుటచే ది గంతవి( శాంత తకీర్తి, యనియు, 

ఏణాభిరామమూర్తి యనుటచే నౌజ్ఞ్యల్యము, జొదార్యము, లేజస్విత, ధార్మిక 

తరము, వెదగ గ్రాము; ఆర్ష వనత్వము, గావ్యగీత్మవియత్వము మొదలగునుగుణముల కాకర 

మైన వాం డనియు౮4, (బత్యర్థినమ వర్తి యనుటచె శ తుభయంకరు( డనియు6, బరమపూజ్య 

సా|మాజ్యవై భవన్నూర్తి యనుటచె వివిధాధ్యరనిర్మల ధర్మ శర్మల నెల్లవేళల నాచరించుట 

చేత | బక 'టకుతపూజ్యసా, వ్ భవము గలవా. డనియు స్పష్టమగుచున్నది. అతని 

స్యామాజ్వు కమున నీతి జాధలు లేక [| జలు సుఖించుచుండిరి. రాజు వికమకళాకుశలు(డె 

దెశమును రత్నించుచుండుటయు, "సత్యధర్మ నియతాత్యు(పె పుణ్యవర్శను (డై. దేశమును 

రక్షించుచుండుటయు, “రుథా రాజా త థాపజా' యను న్యాయము ననునరించి పజల యందు 

ధర్మ పతి వర్తించుటయు నందులకు గారణములు. ఆమహారాజు ధర్మశాసనము ననున 

రించుచు నారాజ్యపజలు ధనరూవబలవిద్యాతహోమహత్యనంవన్ను లయ్యును మదాంధులు 

కాక వినయవివేకవంతులై వెలయుచుండిరి. ఇట్టు వర్షించుటచే రాజు వరమధార్మికు డైన 

మహాత్ము. డనియు. |బజారంజకు( డైన పదిపాలకు6 డనియు, రా జరి యనియు నెర్పడు 

చున్నది. 

న్లో. అధ్యాకాన్తా వనతి రమునా౬ప్యా శయ నర్యభోగ్య 

రక్షా యాగాదయ మవి తప; _వత్యహం నజ్బీనోతి 

ద్యాం స్ఫృశతి వశిన శ్వారణదంద్యగీతః 

శ్శభ్లో ముని రితి ముహుః కేవలం రా జపూర్వుః 120 _ ప్రణ 

అను కాళశిదానక్లో కతాత్సర్యమును దనవర్ణనాతాత్సర్యమున వ్యంజింప(జేయుటయే మారన 

హరిశ్చోంద న్యరూవచితణమందలి రహన్యము. మూలమునం దాదింపం దున్న రాజర్షి 

శబ్దమును ఫలితాంఛముగా వర్ణనాంతమునందు నిలిపి మారన యీభ్రావమును సూచించు 

చున్నాడు. 

ఈ యువాఖ్యానమున సత్యవీర మంగిరసము. దాని కాలంబనము హరిశ్చం దుండు. 

విరమునకు స్థాయి యుత్సాహము, అది ధర్మ[పధానమై యుండవలెను. “తతో ర్త 

కామయో ద్ధర్మమూలక త్వాత్ ధర్మ వధానో వీత” అని యభినవగు పపాదులు, వీరము 

ధ ర్రైకన్యరూపమయు ను నిమి తభేదముచే భిన్న రూవము అయి భాసించుచుండును. ఒలు 0 
లో 

రాగ ద్వెేషరహితులైన విద్యాంనులహృదయములబే నభ్యనుజ్ఞాత మగునది ధర్మము.2* 

20. అధిజ్ఞానశాకున్తలమ్. 2 అం. 14 శ్లో. 
యి 1 “విద్యాన్చి స్పవిత న దః నిత్య మద్వేషరాగి భిః | 

ఆద ఇ వై న ఇ రావి ఎలో 

బాంయినాజ౬భి్యనుజ్జాల అర మనుస్మృతి 
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అది దళలతణము.22 అహింసాదులు తత్సాధనములు. 2 అది (పవృ త్రినివృ త్తి 

వేదముచే ద్వివిధము.2*ఓ దళశవిధధర్మలక్షణములలో నత్య మొకటి యైనను అది ధర్మ 
o 

(శేష్ట మని పురాణములు చాటుచున్నవి.2* హదిశ పం దుడు దశవిధలక్షణాత్మక మగు 

oe 
మును సర్వాహించుచునే సగత్యనిష్ధచే 'బదీ పమైన యుత్సాహన్ఫూ ర్తి దిని( [(బకటించు 

చున్నాడు సత వతసీద్దికై సర్యధర్మన నంచయమును దానిక కంగనముచ్చయముగా నను 

సనంధించుచున్నా (డు. కావున నిందు నత్యవీర మంగి యగణచున్నది. కథలో ధర్మ 

తాత్స రము సత్యనిష్షగా ( బరిణమించినకమము గమనించినచో సీతాత్సర్యము స్పష్ష 
చ స - - డ్ 

ల 

హరిశ్చృందుం డొకనా(డు మృగయావినా దమున, దగిలి యుకవనమున+ 

_గుమ్మరుచ డెను. ఒకచోట నాతనికి “రక్షింపుండు రతింవుో డను నాడుకూయి విన 

నన్యాయవృతి నెవ్వు( డలంవ6 గలం డని యిటు గదించెను ; 
భి — రా జ 

చ. వెలుంగు మహో _పతాపశ శిభివెడెమీ దిక్కుల నించుచున్న నా 

కొలది యెటుంగ కెవ్య( డొకొ ఘారవుడజి చ్చిటు వీరం గవెడి 
(wt) 

గ్ లో 

అదరక యిట్రిదుర్మదు నధర్మపరు ను తాత్కు( జండదోః 
0౧ గ్రా 

ది 

కలితథనుర్విముక్త పటుకాండవిఖండిత గా తు జే సెదన్. (1.152) 

ములుకులవంటి యీపలుకులకు విశ్యామి తు డలిగి, వై వై శ్వానరనద్భబద( డయ్యును. నిజ 

మప్పటికిం గాని తేటవడలే దారాజునకు. ఫూర్యము వినవచ్చిన శ్రీరో దనములు ముని 

తపోగ్నితప్త విద్యా కందనములు. మునితపము చెదరినంతనే విద్యలకు మోక్షము కలిగి 

నది. వానియావేదన లుడిగినవి. రాజు విద్యా కందనములు న్రీరోదనము లని | భమించి 

షర యసహజమెన యాద ర ఆనరక్షజొ త్నాహమును (బదర్శించి, శిష్టజనా వకారియెన ధూర్తు 

నివె రౌదము: |బక టించినా(డు. ధూరునకు బదు లారాజునెదుట దుర్వారక పమూరి 

యగు కౌశికుడు (వత్యశ్న మెనా(డు. ఇందు హరి శం చునివర్త నము దోషకలితము కాక 

ధర్మబద్ధమై యున్నది. దాని నాత(డే మునికి నవినయముగా విన్నవించుకొనినాండు ! 

చ. అలుగకుమయ్య ! ; యోూమునిజనా (గణి: త పాక యింత లేడు నా 

వలన నరెందధర్మ మగు వాత్యమ పల్కాతి( జిత గింపు మ 

వ వధ ఆ లి వ న ఆ దం లి wot 
వబ, సలి క కమా దయా సయం నెచ మిం। యని గహ: ॥ 

వ్ అన ఇం 2 Rd rary ఇక 
Lp రాదా wg మక్ యు త క ఎ ధర్మలక్షణమ్, || ఎాాాముపె + రారతము, 

థ్ కళ్ వై బట ఇ వ పం అలీ | లి 
వలె. అహాంనా సతతం మసుయదం అచ మిం్య్రదియని[గహః 

౪ —_ a 

అల్ “3 జగ ఇల గ అకద జం లో క్ ఒప 

దాసం వటూదయా డాూగుక గిం ఖఫర్క్ట్రైనాథలనదు | ఎ మౌాదబ్రవ్రల) Tene 
న్ా తు) ౮ భి ఈష 

25. మారం, మహోదు. ర.1రి. 
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స్థలితము గాగ నిచుటయు! గాచుటయు న్విలుచెత, బట్టి ని 

శృలత రణంబు సేయుటయు శాస్త్రమత స్థితీ రాజ్యధర్మ ముల్. (1.157) 

హరిశ్చందునికాననమహిమచే నాతనిస్నామాజ్యపౌరులెల్టరు ధర్మవితులును, మదవిరహి 

తులు నై యుండి రని వెనుక తెలుపబడినది. అట్టిపజలు గల యాదెశమున నట్టి 

విరుద్ధవర్తనము విన్నను, కన్నను ఆరాజు మండిపడుటలో నాశ్చర్యము లేదు. ఆర్త 

[తాణపరాయణధర్మనిర్వహణమునం దాతండు విధివిరుద్ధముగా వ్యవహరింపలేదు. కావున, 

గొౌళికుండు నిరుత్తరుం డైనాండు. కాని, విశ్వామి తుండు ర్యాదమూ ర్తి యినా(డు. రాద 

మర్గదధాన మైనది. ఆర్థసాధనమున ధర్మ మానుషంగికము. కావున నాముని యర్థసాధన 

పరు(డై వక్ర మార్గము ననుసరించినాండు. “ఎవ్వరికి నిత్తు ? గాతు వీ వెట్టివారి ? రాజ! 

యవ్వరితో బవరంబు నేయుదు?” వని (పళ్నించినాండు. “విపుల కిత్తు, భయా ర్త 

జనుల( గాతు, శత్తు9లతోడ సంగర మొనర్తు” నని రాజు _పత్యుత్తర మిచ్చినా(డు, 

మ. అనినం గాధితనూజు( డివిహితధర్మాచారము ల్సల్పుద 

ని నరేం[దో త్తమ! యేను _వాహ్మణు(డం గానె రాజనూయాధ్వరం 

బునకుం జాలినయంత సొ మొన(గుమా భూదేవతాకోటికి 
న్షనియ న్లక్షిణ లిచ్చి యజ్ఞ మమరేంద  వీతిగాం జేసెదన్. (1.180) 

అని యడిగినా(డు,. ముని భయార్తు(డును, శతుకోటిలోనివా(డును గాకపోవుటచే రాజు 

నుండి రక్షణనుగాని, యుద్ధమును గాని కోరలేదు. మిగిలిన దానమునుగూడ తాను 

వ్వివు:డైనచొ నడుగవచ్చును. తాను రా జర్షియై (బహ్మర్షి కాందల(చినవాఃడు. తనను 

_బహర్షిగా నంగీకరింపని వసిష్టుని? బు త్ర9కోక వార్ని ధియందు ముంచినవా(డు. “ఏను 

బాహ్మణు(డగానే ఇ యని |పశ్నించుటయందు మూలమున లేని వాగ్వ్య కత తెలుగున 

గానవచ్చుచున్నది. అడుగుటకు( గౌశికుండు తనను బావం డని లెక్కచెసికొనినను 

అడిగినది క్షతియోచితమైనది-_ రాజనూయయాగ మొనర్నుటకు వలయుధనము. 

అదియును భూదెవతాతతికి దక్షిణ లిచ్చుటకు. మూరన విశ్వామి తుని. గడుగ డునరిగా! 

జ్నితించినా. డారధమున. మూలమున “యష్టు మిచ్చామి విపోహం దీయతా మిష్ట 

దక్షిళా” అనుచు నచ్చుమైన వివునిగా యాచించు విశ్వామి తునిలో. దెలు(గువలుకుల 

లోని కాకున్వరవ్యంగ్యము గాని, కమనీయవ._ కతకాని, సమయోచితాడంబదము గాని 

పొడకట్టడు. రా జీమాట వినుటతోడనే చచ్చి _బతికినట్టు తేరకొనినాండు, ఆనందభక్ష్యా 

వేశముతో ( దనయాన్ని నర్యన్యమును మునీం|దునికాళ్ళముం దుంచినాండు. అందు 

సిరినంపదలును, రాజ్యాధికారమును, ధ్యాతియును, ధనరానులును, భార్యయును, బుత్తు ( 

డును, తానును గలరు. మూలమున లేని “ధర్మచయము”కూడ తెలుగున ( జేర్చు6 

బడిన ది. ధర్మనిష్టిత మగు నాయకునిచిత్తవృత్తి యామాట యనకుండ నుండ. జాల దని 

మారన నిష్క_ర్ష. విశ్వామ్మితు.డు కోరినది రాజసూయాధ్వరమునకు. దగినంత ధనమై 
యుండ (గా హరిళ్చ్ళందుండు తననర్యన్యము నిచ్చుచున్నాండు. ఇచ్చుచు వినయనూచక 
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ముగా “దక్షిణకు వితము చాలినయంత మున్న యిచ్చినదిగా నెలుంగుము” అని 

పేరొ గ్రానినాండు. అందు “మున్న యిచ్చిన” దనుమాటకు( గెశికుండు వ్యకముగా 

వ్యాఖ్యానించినా(డు. అది హరిక్చం|దునియధి పాయమునకు సాతాద్విరుద్ద మైనది. రాజు 

నాగరికమర్యాద ననునరించి “నానంవదయంతయు మీదే; మీదక్షిణను మీ రడుగక 

పూర్ణమే నే నిచ్చి నట్టు భావించి నాయందు చనువు చూవి, యీవస్తువులలో మీ కిష్టమై 

నది దక్షిణకు బదులుగా నెన్నుకొను. డను భావము వచ్చునట్టు మాటలాడినా 6డు, 

విశ్వామ్మితు(డు రంధాన్వేషివల వ్యవహరించి వెన్నలో వెం్య్యటుకలు రీసనాండు. 

“మున్న యిచ్చినది” యనగా హరిశృందు.డు తననర్యనంవదను దనము దుంచక 

పూర్వమే యిచ్చిన దని నిశ్చయించినా(డు. అది లెక్క_వేసికొనకయే హరిశ్చం|దుని 

సర్వసామాజ్యమును దానముగా, బుచ్చుకొనినాండు, ఇట్లు ద్వ ౨ద్యార్థము వచ్చునట్లు రాజు 

మాట్టాడుటయె యిచ్చట జరిగినపొరపాటు. విశ్వామి_ తుండు నర్వరాజ్యమును గె కొని 

హరిశ్చం దుని నగరు వెడల నాజ్ఞావించి, యత(డు నారచీరలు కట్టి భార్యావు త్ర 

సమేతుడై నిష్బ. మించు నమయమున' బూర్యద త్త త మెన యజ్ఞదక్షణనుగూర్చి _పళ్నించు 

నంతవణజకు నాచ్నకవర్రి కాపొరపాటు తెలియలేదు. తెలిసి పశ్చాతావవడి యప్పుడు 

లాభము లేకపోయినది. అన్నమాట నిలువ(బెట్టుకొనుటకు భార్యావుత్తులనే కాక చివరకు? 

దననె యమ్ముకొనవలని వచ్చినది. మాటతప్పని యామానధను(డు మానమును నెత 

మమ్ముకొని నత్యమును గాపాడుకొనెను, హరిశ్చం్యదునివాక్యరచనలోని “గండి మను 

నొక్కరూవకాంగము నాధారము చేసికొని కథ పూర్వుభాగమునుండి యు తరభాగమున 

ల్లుకొనిపోవుట యిచ్చటి కథానిర్మాణశిల్పము. వతత్కథావరిణామానుసారియె నాయ 

కుని ధర్మోత్సాహము కమముగా నత్యవరిపాలన మనెడి నిమిత్తము నూతగా( గొని 

యుత,_ట మగుచున్నది. ఇట్టినత్యపిరఠము జన్యరస మైన యద్భుతము నంగముగా. గొని 

నిర్వహణమున సంపూర్ణ సాఫల్యము. గాంచుచున్న ది. 

ఈయుపాఖ్యాన మున సత్యవీరము కోధ, కరుణాదిరనభావములచే( బరివుష్షయై 

నది. ఇందు( దితినాయకు(డు కౌరిరుడు. అతనినవాయరు యు ధర్ము (డు. కౌశికుడు 

రౌదరనమూ.రి. అతని 'రౌదవృ తిని మారన  1.159వ వద్యమున నూచించియే 

యున్నాడు. విశ్వామ్మితుని కోధ మర్థ్మ్యవథధానముగా నామూలాగము( బొషెంపంబడినది. 

_(కూరమార మాతని 
Nn 

యౌద్దత్యమును జెప్పక చెప్పుచున్నది. అతనిరాదమువలన శె బ్యయందును, 

హరిశ్చందునియందును స్త త్రవియాగజనితకరుణము కలుగుట కవకాళము కలిగి జనవ 

జన్యరసనిష్ప త్తి కనువైన విధ మేర్పడినది. హరిశ్చందు(డు కాటికాపరి యగుటచె 
జ 

నాతనియొజ్ఞ్వల్య వె మొక్కా: త మాటుపడినదే కాని యెట్టి 3౧ న్యావస్రయందును నతనిచి త్రమున 
ని 

సడలని నత్యదీక్షయు, కదలని ర్యమును బొడగాంచినరో నాతనితేజస్విత మజింత 

హరిక్చందుని( గడగండ్ర పాలుసేయుటలో నాత( డనునరించిన 

వ్ 

యా జ్రల్యము దాల్చిన దనిన ల మ 

తీర్చి చండాలదాన్యమున కొదిగి యు 

12 

డకపోదు. తనను తా నమ్ముకొనియును ముషబుణము 

లి లీ అల ఆ Fw జో 
రను హరిశ్చోం[దుని సత్యధర్మ తేజ ముముందు 
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విశ్వామి_తునిరౌదదీ ప్లే వెలవెలపోయినది. మాయాచండాలుని కటికబుద్ధి హరిశ్చం|దుని 

కఠొరధర్మదీక్షముందు స్పంభించిపోయినది. విశ్వామి తువలని శావధితియు, చండాల 

సేవావిధియు హరిశ్చం!దుని దుఃథార్ణ వమున ముంచినవి, వరితాపాగ్నిలోం గాల్బ్చినవి. 

కాని, యతనినిష్క్టళంక నత త్య వత తటతమా తము తాలిమి నూడి తరుణముకొఅకు 

(పతీక్షించినది. _పాణతుల్యు( డైన పుత్తునిమృతి యాతని శకేర్పడిన చివరియగ్నిపరిక్ష, 

విధి పెట్టిన యావరీక్షను దివి విధిముఖముననే కొట్టి యారాజు చితిపై నెక్కి 

(క్రీకాంతుని న్మరించినా(డు. దేవదుందుభులు మోసినవి; వూలవానలు కురిసినవి; 

అమృతపు జల్లులు (వాలినవి; పుత్తుని పాణములు వచ్చినవి; శాశ్వతదివ్యభొగము లెదుట 

నిలిచినవి. ఇవియన్నియు 'నత్యధర్మ మహనీయత' కు మెచ్చి యిచ్చిన బహుమానము 

అని మహం; దు(డు స్పష్టముగా. జెప్పివై చినాండు. ధర్మకాశికులక పటనాటకమును 

విప్పి చెప్పినాడు, దానితో జిజ్ఞాసువులహృదయమునందు విశ్వామ్మితునిర్మా ద మాభాన 

ముగా స్ఫురింపవచ్చునుగాక , ధర్మునియెద్ధత్యము మాయామూలక మని మనను 

కెక్క_క హోవుగాక : సత్యపాఅన కై యప్పటికే యమయాతనల ననుభవించియు, [ప్రజా 

కుటుంబముకొజకు నారకదుఃఖము లై నను వరించి స్వర్గ సౌఖ్యముల త్యజింప నుత్సహించి 

యా శితావనధర్మము నారాధించిన హరిశ్చుం్నదుని యుత్క్మటోత్సాహముమాతము పఠిత 

హృదయమున రన సిద్ధి కలిగింవక మానదు, 

కథాకథనకుశలు(డైన మారన హరిశ్చందో పాఖ్యానమున బహువిధాంత శిల్ప 

ముల( గూర్చి, దాని నొక కళామందిరముగా( దీర్చిదిద్దెను, అట్టివానిలో ముఖ్యమెన 

వానిని. గొన్ని టిని బరిశీలిం చుట వలన. గవిశిల్పనై పుణ్యము కొంత తేటవడ(గలదు. 

1. హరిశ్చందు (డు విశ్వామితునకు నమ స్తసామాజ్యనంపదలను దత్తము 

చెసి, ఎని ర ధరించినయాభరణాదుల ( బరిత్యజించి వల్కలాజినరారియై నగరువీడి 

రచించి వక రణొ నితమైన రసవద్వర్దనము సేయనేర్పును బక టించెను. అందు మొదటి 

పద్యమున రాచనగరులో హరిళశ్చ ందు(డు వర్షితానేక విశేషభూషణు( డగునవ్పుడు బంధు 

జనులకు దోచినవిధము వర్ణితము : 

రి ణవిస్పురణంబు డింది యం 

తయు మా(గువడినమారాండు పగిది, 

రత్ననత్సభలు వాసిన విన్న 

నౌ రోహణళిలో చ్చయంబుమాడి)_, 

ఏల నితతారక విభవంబు చెడి కడు. 

బాడణి యున్న నభంబు కరణి, 

| పవిమలకునుమ సంపద యల నుడిడశోయి 
దా 
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తే, నొందం గోటిరహార కేయూరకంక 

ణాదిమణిభూవణొత్క.ర మపనయించి 

యుప్పు పౌల్రివోయి దీనత నుండె బంధు 

జనుల చూడ్కులు కమర నజ్జన విభుండు. (1.169) 

హరిశ్చందు.డు కిరీటమును, హోరములను, భుజకీర్తులను, కంకణా దిమబిభూషణోత్క_ర 

మును అపనయించినప్పుడు పొలివోయి దీనత నొవ్పిన యతని న్వరూపావస్టలను యథా 

నంఖ్యావమాలంకారళోభిత ముగా పీనమున మారన వర్తించినా(డు. ఈ వద్యమున( బతి 

చరణమును సార్థక మై రసానుకూలభావసమర్చక మగుట గమనింప(దగి యున్నది. 

ఉజ్జలరత్న కిరణ పసారనుందరమైన కిరీటము నవనయించినతోడనే చ్వక్రవర్తి 

కాంతి దక్కి సురుచిర కిరణ విస్పురణము డింది యంతయు మా6గువడిన మారాండునివలె 

దైన్యము నాందినా(దు, మృతమైన జగత్తును బునరుజ్ఞ వింప(జేయువా(డు మారాండు(డు. 

ఆచి సామాజ్య[వజలను క్ష్షయమునుండి కాపాడువా(డు హరిశ్చం|[దు (డు, అట్టియు త్రమ 

ధర్మమునకు( [బతీక యత (డు శిరమున ధరించినకిరిటము. అది యూడుటతోడనే యతని 

నుండి (వభుత్యమును, వరిపాల నధర్మమును, కాంతిమత్వమును వేరువడిన వను భావ 

మాయౌాపమ్యమువలన మారన వ్యంజింపంజే నెను. 

కంఠసీమయందును, ఉరః' పదేశమునందును వెలుగొందు రత్నహారముల( దీసి 

ప శ్చందుండు ఖానురరత్నవభలు వాస్ విన్ననౌ రోహణశిలోచ్చయము దె 

మాడ్చి వె వర్ణ్యము దాల్చినా-డు. రత్నరానులు వర్వతమునకు నహజనంపదలు. అర్హ 
ర 

వెచిన 

చక్రవర్తికి రత్నహారములు నహజసంపదలు. శలోచ్చయశళబ్దము హరిశ్చందునిదృథఢ 

శరీరమును, విపుల్న్వవ జోరఃవదెళమును వ్యంజించుచున్నది. రత్నహారము లొక సా 

రిగా వీడుటచె నాతనియురము వివర్తమై విన్నబోయిన దని యలంకారతాత్సర్యము. { క్ర 

కేయారవిరహితు. డైన హరిశ్చందు(డు తారకావె భవము చెడి కడుజాడణి 

యున్న నభమువలె నుండెనంట : “మేకై ర్న థాతీతి నభః” అని గురుబాల, వబోధిక. 

మేఘాచ్చన్నమైన యాకసమువోలె భుజకీర్తులు కోల్పోయిన రాజువై నై ల్యము వ్యాపించి 

చిన్నబోయిన యనుభావము కానంబడె నని తాత్పర్యము: ఇందలి తారకావై భవము 

కేయూరమణివై భవమున కుపమాస్థానము. 

కంక ణాదివివిధమణిభూషణొత్కరము నపనయించిన మహారాజు [ప్రవిమలకుసుమ 

సంవద యెల్ల నుడివోయిన మహీరుహముభంగి రూవునెడి యుండెనంట : ఈయువమాన 

బలముచే వూలు రాలిన చెట్టు ఫల సిద్ధి కెట్టు దూర మగుచున్నదో యై మణిభూష 

ణోత్క_ర మంతవజ కాతని నాశ్రయించి యన్నను నతని కెట్టి ఫలసేద్ధిని గల్పింవకయే 

దూర మె పోయి నని కవి వ్యంజింవ(జేసినా(డు. 

మారన సార్థకాలంకారముతో పాటు సార్థక శోబ్బ్ద వయోగమును గూడ నొనర్చి యొవ 
—_ 

[కమపరిణామశిల్పమును నంతరించినాండు. వెసీనవద్యమున హరిశ్చందు డాహార్య 
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( గోల్పోయి కాంతిహీను. డయ్యు నని తాత్పర్యము. కాంతి. గోల్పోవుటచె 

గురి ంచుటకే వీలులేనంత మారిపోయినా. డని మారన నిరూవింవ(దల(చినా(డు. అందు 

వలననే. మొదట నురుచిరకిరణవిస్స్ఫుర ణంబు డింది మాంగువడుటయు, నావై( [గమ 

ముగా నత్చభలు వాని విన్ననగుటయు, విభవంబు చెడి పాడజణుటయు, సంపద యొల్ర 

నుడిపోయి రూపు ద క్కుూట యు. బేర్కొనినాండు. ఆఅన(గా హరిశ్చం|దు(డు మొదట 

నయం: పభ్రాకిరణజాలముచే లోకమును వెలింగింవంజేయుమహత తము గోల్పోయె ననియు, 

నావై నిజ పభలు తనను జాయుటచే నయంవభను గోల్పోయి వివర్షు( డయ్యు ననియు, 

నాపై సంపదవలన.( గలుగు వైభవ మనెడి యనుభవవిశేషము కనుమజు[ గగుటచే 

నాతడు పాడుబడిన ట్రయ్యె ననియు6 జివరకు సర్వునంపద లుడిగిపోవుటచె రూపవికృతి 

యేర్పడిన ట్రయ్యె ననియు మారన వర్ణించిన క మమువలన6 దెలియుచున్నది. ఇట్టి దైన్యా 

వస్థకు సరియైన హరిశ్చందునిరూవు. గాంచిన బంధుజనుల చూడు ,_ లు కమరిహోయిన 

వనుటలో నాశ్చర్యము లేదు. అందును భావించినకొల (డి వ్యంగ్యవై భవము స్ఫురింప. 

గలదు, హరిళ్చందుఃడు రాజ్యథోగ ములు తా ననుభవించుటయే కాక తనబంధుకోటిని( 

గూడ అనుభవింప జేసినవా(డు, నావు తమవై భవన్ఫూడి కేమహితాత్మునిదీవి కారణ 

మ దొ అది ము రం లయెదుట నంతరించుచుండుట6 గాంచి బందుగులు నురనుర 

పురవీథుల వెంట పాదచారియై వచ్చుచున్న హరిశ్చం్యదుని, గాంచి పౌరులు మిన్ను 

విజిగి మందం గూలినవిధముగా గుండె లవిసి కళవళించి యిట్లని వాపోయిరి. 

స్ కాంచనాలంక్కతి( గర మొప్ప నీ (మోల 

నేతెంచుగజఘట అందు. బోయె6? 

గనకకింకిణులచెల్వున! గాలు తురగంబు 

లేల నీకెల(కుల నేంగుదేవు 2 

రత్నోజ్ట్వ్యలము లన రథములు సీవజ్జ 

వడి; జనుదేర కెక్కుడ నడంగె? 

వివిధాయుధన్ఫూర్తి వెలుగు కాల్వుర మొత్త 

మెల నీతో రాక యేమి యయ్యె ? 

రమ్యభూషణ దివ్యాంబరములు దొణి(గి 

నారపేరలు గట్టి యనాథవృత్తి 

నాలు గొడుకును వెంట రా నరుగునట్టి 

యడరు వాటిల్డెనే మేదినీశ : నీకు. 

GE), 
ర 

సే పొలుచు నీరాజ్యవిభూతి |వె( గయ్యునే 

దెవంబుకొంటికి ధరణినాథ ! 
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చ కంబు పనిసేయ నడిసన్న నీ పెంపు 

బూడ్డబొట్టయ్యెనె భూరికీరి, ! 

యాదిగ ర్భేశ్వరి యగు నీమవాదేవి 
యింతకు నోచెనే యిద్ధచరిత ! 

గోమున6 జెరి(గిన యీముద్దు పట్టి భా 

గుం చిట్టి దయ్యెనే యధికపుణ్య ! 

హా! మహారాజ! రాజసూయాధ్యరేళ : 

హా! హరిశ్చం[ద ! నిత్యనత్యాభిరామ ! 

హాః దృడ్రైశ్వర్య : శార్యబజితారిలోక : 

హా! నమన లోకేశ ! దయారమెశ : (1,175,177) 

మొదటి వద్యమునందు( [బజలు రాజలాంఛనములు లేక యనాథవృత్తి నకుటుంబి 

యె వచ్చు మహారాజును జూచి విలవించిరి. కాంచనాలంకారభూషితము లైన గజ 

సమూహములును, క నకకింకిణీనిక్యాణమండితము లైన తురంగములును, రత్నోజ్వ్రలము 

లైన రధనమూహములును, ఆయుధఢపాణు లైన భటులును _ అనగా. జతురంగబల 

తే, 

ములు _ వెంట రాగా రమ్యభూషణ దివ్యాంబరములు ధరించి పురమున నూరేగవెడలు 

రాజున కానాండు కలిగిన యడరునుగూర్చి (పస్తావించిరి. రెండవవద్యమున( బురి 

వెడలిపోవుచున్న హరిశ్చం|దుని( గాంచు [పజలయెడందలలో కోకానలము కార్చిచ్చువలే 

నంటుకొని యా కందనల కుపకమింవ(జేనినది. వారు పిలిచిన పతిపిలుపులోను, వారు 

వాడిన (పతినంబుద్ధిలోను, సార్థక్యమును, సాదరమును నుబ్టివడుచున్న వి. దెవమునకే 

కన్నుగుట్టునంత రాజ్యవిభూతి కలవా! డగుటచే నాతండు ధరణినాథు. డె నాండు? 

నపాంగచ|కమును సమర్థముగా( బనిచేయించుటచే నాతని కపారకీ రియ నభ్యుదయ 

మును గలిగినవి కాన భూరికేర్తి యన(బడినా(డు. ఆదిగర్భేశ్వరి యగు నామహాదేవిని( 

జేపట్టుటచె నాత( డిద్ధచర్శితు. డైనాండు. పుణ్యాలరాశి యైన పుత్తుని. గాంచుటచే 

నాత( తధికపుణ్యు( డెనా(డు. రాజనూయాధ్యర[వవ ర్రకు( డగుటచేతనే యాతనికి మహో 

రాజపదము సార్ధక మైనది. నిత్యనత్యాభిరాము ( ఉన్న వి శషణమునకును హరిశ్చం|(దు( 

డన్న విశేష్యమునకును విడదీయ(జాలని యనుబంధ మున్నది. అతడు శౌర్యజితారి 

లోకుం డగుటచే దృఢై శ్వర్యుండును, విష్ణ్వ్యంళ గల మహారాజును అగుటచే దయా 

రమేశుండును, నమ స్తలోకేఖు(డును అగుచున్నా (డు. మారనచేతిలో నాపొరు లుచితపద 

పయోగశిల్పకుశలులవలి సృజియింప(బడినారు. 

పజ లారాజచందునియేలుబడిలో. జల్ల (గా జీవించుచుండిరి కష్టమన్నది కాని, 

కన్నీ రన్న దికాని వారికి( గలుగకుండ( జూచిన వెన్నిధివంటివా. డాపభువు. అతనివై 

దుర్విధి కసిపూనినది. దానిని వివేకముతో భావించి _పజలు దుఃథా వెశముతో నెలు(గ త్తి 

విలపింతురేకాని _వత్యక్షదుర్విధి యైన విశ్వామి్నతుని. బల్లెత్తుమాటయై నను అనరు. ఆ 

మహారాజు వారి కిచ్చిన శిక్షణ యోటువంటిద్ది. మదవిరహితమైన చిత్తవృత్తి సత్యధర్మ 
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శాసనమహిమచే నారాజ్యమున ( గ బజాహృదయములందు వసించిన దని యిచ్చట వస్తు 

ధ్వని మారన వ్యంజింపంజేసినాండు. కథానిర్వహణమున _ హరిశ్చర్నదునితోపాటు 

గవిమానములందు పొద ముంచుటకు. దగినయర్హ తను |బజలయందు సమాయత్త 

చి మారన కథార్థములను సారవంత మొనర్చినాండు. 

వి, మార్క్మండేయపురాణమందలి యీహరిళ్చం[ దో పాభ్యాన మొక విచితమార్గము 

ననునరించి చెవ్పంబడినది అన లాకథ మారన ఫల[శుతిలో. జెవ్పినట్టు “హరిశ్చం దు 

ను త్తమచార్మితము” మాతము చెప్పుటకే పుట్టినట్టున్న ది. ఆమహారాజునకు సంబందించిన 

వివరములనుమాతము పౌరాణీకుండు నవి స్రరముగా. జెప్పుచుండును కాని యేమ్యాత 
మైనను అడుగు (పక్కకు వైచి యితరవివరములను బట్టించుకొన (డు, కనీన మామహో 

రాజుగారి పట్టమహిషి పేరునుగూడ వేరొ_నకపోవుటయే యందులకు సాక్షి. ఇంక 

చండాలుని చేరును గూర్చియు, ౭ బ్యను విలిచిన బ్రాహ్మ ణునినామమును గూర్చియు వేబుగా( 

జెప్పవలయునా ? కథార్థములలో (దాహ కూల సేవలో శైబ్య పడినయగచాబ్లుగాని, యామె 

భ ర్రనుగూర్చి సొందినవరితావము గాని, పవుత్తు9నికిం జాము కజచుటకు, గల హేతు 

వునుగాని యినుమంత బైట పెట్టం డు కథకుండు. కాని, నాయకుడై న హరిశ్చం! దుని 

చరిత చి తణమున మాతము సర్వనూక్ష్మాంశములను || _శద్ధతో, బరిశీలించి సంత రించినట్టు 

స్పష్టముగా. గనవచ్చుచున్నది, 

ఏ,. మారన హరిశ్చం[దుని చి తవృత్తిని, దీర్చి దిద్దుటలో గొంతసామర్థ్యమును 

(బకటించినాండు, ఆ నేర్పంత యు ధీరోదాత్తుఃడును, ధర్మవిరుండు నైన నాయకుని 

యందు కరుణరనదీ ప్తి కనువై న మనోవృత్తిని నస్టావించి యది యతని ధీరత్వమునకును, 
జొదార్యమునకును, ఉత్సాహశీలమునకును భంగము వాటిల్లకుండ తీర్చి దిద్దు టయందే 

కేందీకరింపంబడిన ది. ఇచ్చట. గొంతవివరణ మవనరము. 

సామాన్యముగా వీరు లగు నాయకులు సాధకు అనియు, సిద్ధు అనియు రెండు 

తెజ(గులు, అపూర్వకార్యసా ధ నోత్సాహులై యడ్డంకుల నధిదోహించి. పురోగమించి 

యార బ్బకా ర్యనిద్ధిని( గాంచు కార్యశీలురు సాధకులైన వీరులు. క్రియాబహుళములై న 

యుద్ధాదులయం దట్టినాయకులు కాన(బడెదరు. దాననత్యాది వరముల యందు సీద్ధ్దులై న 

వీరులు నాయకులుగా వర్ణింపంబడుచుందురు, అందు వారు తమనిద్ధుల బరీక్షింప నేర్పడిన 

క్రిష్ణవరిస్టి తులమధ్య నలిగియు, కలంగియు తాలిమిచే ధృతి వహించి తమసిద్ధిబల ముచే 

కార్యసిద్ధి వడ సెదరు. సాధకునిచిత త వృత్తి _ వార్టుక తరంగిణి పొంగిపొరలుచు కొండలను 

గుట్టలను సైతము తన పవాహవేగముచే, గోసియెనను తనగమ్మస్టలము చేరెడివిధమున. 

బగతిశీలమె యుండు ననియు, సిద్ధునిచిత్త వృత్తి - నర్గకాలనదీవేవాహ గర్భమున నున్న 

సీర మెనగిరిరాజువలె క్షమా వధానమె యుండు ననియు భావింవవచ్చును. హరిశ్చం,_ దు(డు 

సత్య ధర్మాచరణమున సాధక ళక్ష్యను దాటిన సిద్దుండు. తద్దర్మమునందు గిరివలె స్థిరుండు. 
కౌన్ధిర్త రోషనంజనిత క ర్రోధముచే నుషప్పొంగిన దుఃఖతరంగిటి యతనిని కల(చి వై చినను, 

వేదనాదదాగ్న్నిళిఖ లాపాదశిఖరము దహించినను అతండు క్షమా మూర్తి యె నిలిచియండెను. 
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చితిపె నక్కి నప్పుడుకూడ “నగియును నే నెన్నండు బొంకు పలుక; నా కిదియ నిశ్చయం” 

బని నిశ్శంకగా6 బలికిన దృఢ వతు(డు. వుటము వెట్టిన బంగారమువలె నతనియందలి 

పీఠము దీపమై రాణించెను, ఈ పద్దతి ననునరించి మారన హరిక్చం|దునిచిత వృత్తి ని విర 

రసానుగుణముగా  జోష్షించెను. 

వరమునకు6 గరుణము విరోధ మని లాక్షణికులు చెప్పలేదు కాని పోషకరన మని 

మాత్రము గణింవలేదు. కరుణమునకు స్థాయిభావ మగు శోకమును లాక్షణికు లిటు 

నిర్యచించిరి : 

“ఇషజనవినాశాత్ శాపాత్ కేశా చ్చ బంధనా దర్వననాత్ | ఏతె రరవిశేవ్నె। 
డు (ap) కె కా థి ఇ 

కరుణాఖ్యరన నసృముద్భవతి' ---నాట్యశా స్త్రము, 

“పుత్రాదివియోగమరణా దిజన్మా వె క్ష బ్యాఖ్య శ్చిత్త వృత్తి వి శేషః శోక" 

__రనగంగాథధ రము, 

అట్టికోకము ఉత్సాహభంజక మగును కావున వీరమున కది పోవకము కాదని వారి 

మతము. ఇది నూలమైన దృష్టి. నూక్ష్యముగా నాలోచించినచో వీరరన( పతీతిలో. గరుణ 

మున కొకకొంత యవకాశము కలదు. లోకమున, బెక్కుకావ్యములందు దీరోదాత్తాది 
నాయకు లపూర్వకార్యసాధకు లయ్యు నెడనెడ బంధుజనవియోగదుఃఖాదుల ననుభవించుట 

నాం న్నా. శివాజీ తానాజీవియోగమున దుఃఖించెను; అర్జును. డభిమన్యునిమరణ 

వార్త విని శోకించెను. కాని, వారిరువురును వీరవర్యు అగుటచే వారియందు తత్కాల 

దుఃఖము తరువాత నపూర్వకార్యసాధనోత్సాహమునకు హేతు వయినది కాని వీరరన 

భంజకము కాలేదు. వైవెచ్చు కరుణము వీరరనజ్యోతికి స్నేహతుల్య మై ఛథాసించినది' 

అఆట్టివిధము కథార్ధములపైనను, కవిసామర్ధ్యముమీ(దను ఆధారవడియుండును. కావున 
నిష్టజన వియోగ మువలన( గలుగు శోకము వీరునిహృదయమున నుత్సాహన్ఫూర్తిని( 

బోషింప( గల్గినచొట వీరమున కంగముగా. గరుణము వర్ణిత మైనను దోషము కాదు. 

హరిశ్చందునిచరితమున వీఠరనపోషక మైన కరుణము భానసించుట చమత్కారము. 

వనవాసాొ జ్ఞాతవానములందు స్వీయదై న్ న్యావస్థనుగూర్చి చింతించుచు నోరిమితోడ6 దమ 

ధర్మోత్సాహమును బరిపోషెంచుకొనిన ధర్మరాజువలె హరిశ్చందుండును విశ్వామిత 

[కోధనంజనితము లైన దుఃఖముల నెన్నింటినై నను భరించి తననత్యధర్మనిష్టను గాపాడు 

కొనినాండు. అత డనుభవించిన _పతిదుఃథానుభూతియు నతనిధర్మదిరవగతి కేర్పడిన 

యొకొ_క్మదృఢసోపానమువలెనే యీాయుపాథ్యానమున ( జ్మితింపంబడినది. 

హరిశ్చందుని చిత్తవృత్తిని నిందు రండుభాగములుగా నెంచవలయును. ఒకటి, 

యాతనియందు నము_దగాంభీర్యము దాల్చి స్థాయిగా నున్న మనోవృ త్తి; రెండు : 

తత్కాలోచితముగా నుద్విగ్నుమై నము, దతరంగముల వలె లేచి యణగారు చి తవృ లి. 

అందు మొదటిది జన్మ|వతరూవ మైన ధర్మము నొ నాశయించినది; రెండవది దేహధర్మము 

న్యాశయించిన ధి. సత్యధర్మ వత దీక్ష హరిశ్చంయ్నదుని జన్మ వతము. పురజన, గురుజన, 
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“దురితాత్ము” (1.152) డని వెర్కొనెను. దానికి? (బతిగా నారాజు కంటబడి 

నంతనే యాముని “ఓరి దురాత్మక ”” (1.156) యని మాటకుమాట వడ్డించినాండు, 

ఆరాజు వినయముతో (మొక్కి. ''మునిజన్నాగణి” (1.157) యని యతనిని గౌరవించి 

మాట్టాడినాండు. దానికి దీటుగా నామునియు నాతనిని “నరేందో తమ” (1.160) యని 

యాశ్యానించినా(డు. దాన మడుగ(బోవుచు నారాజును “వీరాగణి ౯” (1,168) యని 

బిలిచి యతని సార్యభౌమతమును [గహింపనెంచె నని నూచించెను, రాజ్యాపహరణా 

నంతరము “రాజా! పార్థివముఖ్యా !' (1.165) యను నంబుద్దులచె నాతని సామాన్య 

క్షతియత్వమునే గుర్తించినట్టు మాటలాడెను. కాశీనగరమున హరిశ్చందునితో విక్యా 

మి|తు(డు నంభాషించుచు ననలు నంబోధనలే చేయక యాతనియం దత్యంత అనాదర 

భావమును [బక టించెను, ఆపాతను తత్నంభాషణములను నంతజాగరూకతతో రచించిన 

మారన యేలనో 1.192, 205, 206, 207, 209 వ పద్యములలో విశ్వామ్మితు.డు 

మహీతలేశ, నృవ, ధరణినాథ, అనఘా, భూవరా : అను నంభోధనలు చెనినట్లు రచించి 

నాడు. దీనినిబట్టి యీకవి యీశిల్పమును దనరచనమున నుధైెశవూర్యాకముగా( నేని 

నది కా దని యూహింపవలసివచ్చుచున్నది. అయినను కథాకథన కమావిష్కారమున 

దొరలిన కొన్నిశిల్పము లనంపూర్ణ ము లైనను నుహాకవివతిభాశ క్తీవె నున్న విశ్వాసము 

వలన వానిని గౌరవించుటలో దోనములేదు. . 

ర్, భావనృష్టికరణముకొజకు స్వీయకల్పనా విల సితము లైన యలంకారముల 

నాయాస్గలములందు( జొప్పించి మారనక థార్థముల నాస్వాదమధురములుగా నొనర్చెను. 

ఉదాహరణమునకు : 

(1 ఉపమాలంకారము ; 

చ. అనిన( జలించుచు న్నృవతి యంగనకే లొకచే( దెమల్చి వె 

చన. జన నేమి చెప్ప మునిచందము ? చేత్నిపచండదండ మె 

తి నయ మొకింత లేక నుదతీతిలకంబు కృశాంగ వల్లి నే 

చె సిభము దొండ మెత్తి మదజ్బంభిత మె లత (వేయుచాడ్చునన్ .(1. 184) 

(2) రూపకాలంకారము : 

కం చేతో, వననిధి పిండలి సిండుగ 

ఘనచింతామంధరంబు గలంవగ మదిలోన్, = (1.199) 

(3) అర్థాంతరన్యానము : 

(©) తే.గీ. వెడలిపొ మ్మేల మాటలు వేయు ? రాజ్య 

మెకముఖము గాకున్న మా కెట్లు చెల్లు ? 

వినుము రాజ, సూదికి రెండు మొనలు గలవె? (1.166) 

ఉ. మాలడు వొంగి యమ్మునికి మానుగ నద్దన మిచ్చి పట్టి భూ 

పాలుని నంటంగట్టి యకృపామతి! గొంకక చేతికోల( బె 
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తో లెగయంగ వేసి వెన దోడొని పల్లెకు! బోయె నేరికిం 

గాలవశంబునం గలుగు కర్మఫలంబులు దప్పనేర్చునే 7 (1.281) 

9. మూలమునందలి నన్నివేశముల నొకించుక మార్చి, కథార్గవువ్షికి పాటుపడి 

నాయడు. మూలమున హరిశ్చందునిభార్య కాటికాపరిగా నున్న తనభ ర్రను బుత్తదుఃఖాతి 

శయముచే నత(డు మూర్చితు( డగునంతవజకును గు ర్రింవలే దని చెప్ప6బడియుండ (గా 

మారన దాని నొకింత మార్చి వా రిరువురును 'బథమవీక్షణమునందే పరస్పరము 

గు ర్తించుకొనినట్టు (వాసినాండు. ఈమార్పువలన శెబ్య హరిశ్చందుని దైన్యస్థితిని 

వర్ణించుచు దుఃఖించుట కవకాశ మధికముగా నేర్పడుటవలన రన పయోజనమును, 

నాయక దశావరిణామవర్గనమును పక్కనున్న మణియుక పా(్రచే( జేయించు కావ్య 

_చవకియావయోజనమును సాధింపంబడినవి. 

ఇ ద్యాహరిశ్చం|దనంభాషణమున స్యవ్నవృతాంత పసావనమును మారన చమ 

త్కారముగా( _బవెళ వెట్టి (1.269) కథయొక్క_ నిర్వహణో న్ముఖావస్ట్థను వ్యంగ్యముగా 

నిర్వహించినా 6డు. 

10, పుత్ర రోకా తిశయము చే. (బాణత్యాగమున కుద్యుక్తుం చై 2న హరిశ్చందు 

సంభాషణమును న్మిగహముతో మూలమునం దున్న కుప్తేకరించి మారన యౌొచిత సము 

పాటించెను. మూలము; 

లా. “నరకే నిపతిష్యామి కీటక'ః కిమిభోజనః 

వై తరణ్యాం మహా శపూయవసాన్స్ఫక కాషయువిచ్చిలే || 

అసివతవనం పావ్య చేదం పాపా ఎమి దారుణమ్ 

తాపం _పాప్ప్యామి వా _పావ్య మహారౌరవరౌరశొ ॥ 

మగ్నన్య దుఃఖజలధౌ పారం _పాణవియోజనమ్ 

ఏకోవి చాలకో యోయ మాసీ ద్వంశకర న్ఫుతః ॥ 

మమ దై వానుయోగేన మృత శ్చావీ బలీయసా 

కథం |పొణా న్విముజ్బామి ప పరయతో ని స్మి దుర్గతి? [| 

అథవానార్తి నజ్జి్మ_షో నరః పాప మవేకుతే 

తిర్య కై నాస్తి తద్దుఃఖం నాసిష్మత వనే తథా ॥ 

వె తరణ్యాం కుత స్తాదృ గ్యాద్భశం పుత విప్పవే 

సోమ రాం సుతశరీశేబ దీహ్యమానే హుతాశనే ॥ 

నివతిష్యామి తన్యంగి తన్నవ్యం కుకృతం మమ 

అనుజ్ఞాతాను గచ్చ త్వం వి పవేశ్మ శుచిన్మితే I 

మమవాక్యుం చ తన్వంగి నిబోధాదృతమానసా 

యది దత్తం యది హుతం గురవో యది తోషితాః ః 

వరలోకే నంగమో మే భూయాత్స్పుతేణ చ తయా 

వ్రహలోకే కుత స్తేక్ణిత దృవిష్యతి మమేప్పితమ్ / 
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త్యయానహ మమ! శేయోగమనం పుతమార్గణె 

యన్మయా హనసతా కించి [దహ 'స్యేవా శుచిస్మితే || 

అన్హీల ముక్తం తత్సర్వం కన్న వ్యం మమ యాచత; 

రాజవత్నీతి గర్వేణ నావజ్జేయ న్సతే దికజః 

సర్వయత్నేన తోష్యో హ్ స్వామీ దైవతవ చ్చుఖె |] (8.226286) 

ధీరుడును, మితభాషియు నైన హారిశ్చం[దుడు నిబ్బరము లేక సామాన్యునివలె 
రోదనము చెసినట్లు కాక మారన మొదటియాణుక్లోక ములలో ని వివిధనరక బాధలను 

(బత్యేకించి వెర్కొ_నక రాజుచేత “నిదుర్మరణంబునం జేసి యనేక ఘోరనరకంబు 

లైనను ననుభవించెద” (L264) నని యనివించుటయందు వ్యంజింప(జే'సెను, 

8.282, 2898, 284 శ్లోక ముల తాత్పర్యము “దానయజనయాజనగురువూజ లొనరించిన 

వాడ నై తినేని పరలోకంబున నైన మన మెప్పటియబ్ల కూడియుండెదము. అనువాక్య 

మున( గుదించెను. 295,256 శ్లోక ములందలి మొదటిచరణముల ననువదింవక వదలను. 

వానికిబదులు- “వినుము! నగియును నే నెన్నండును బొంకువలుక నా కిదియ నిళ్చ 

యంబు"” అను ముత్యమువంటిమాట యొకటి నాయకుని వాక్కు నలంక రించు నట్లు మారన 

రచించెను, శే బ్యయందు గర్యలేశము నెచ్చట( గానరాకుండ( జిత్రించి యుండుటచె( 

గా(బోలు “రాజపత్నీతి గర్వెణ నావజ్జేయ న్సతే ద్విజః” అను హెచ్చరిక నామె కీయ 

నవనరము లేదనియే మారన వదలినాండు. “నీ వరిగి యమ్మహీదేవుని దెవునింటోల 

నారాధింపు” మనుటలో హరిశ్చం|దుని ధర్మనిష్టను వ్యంగ్యముగా స్థావించినా(డు. (పతివద 

సార్థకమైన నయ్యగహరచన మి ట్ట వచనమునందే కాక, రచనమునం దెల్లెడల వెల 

యించుట మారనయాచిత్యదృష్షికి సిక షోవలము ! 

జడిపాఖ్యానము : 

మార్కండేయమహావురాణ కథారత్నహారమునందు జడోపాఖ్యానము నాయకమజీ. 
'బహుళత రాజ్ఞానతుహిననిర్వావణపౌఢి నర్కు_పభాభాతిలో దాల్చు తేజసన్సంవద యీపురా 

ణమున కీయుపాఖ్యానమువలననే యేర్పడుచున్న దనినను నత్యదూరము కాదు. జడోపా 
ఖ్యానము నాయకమణి యనుటచే దానియందు మిగిలినయుపాఖ్యాన ములకు లెనిగారవ 

మును, జొజ్జల్యమును నారోపింపంబడుచున్న వి, క థావి సృృతివలనను, (పతిపాదిత వస్తు 

త త్యమువలనను ఉపా థ్యానమునరు గౌరవ మేర్పడును. ఈ రెండుగుణములును దీని 

యందు నహజసిద్ధములై యున్నవి. 

ఏతత్పురాణమునందలి యుపాథ్యానములన్నింటికం టెను వినృతియం దిదియే 

కడుంగడు వెద్దది. సంస్కృతమున 18/8 శ్రోకములమొ త్రము గల లి2 అధ్యాయము 

అందును, ఆంధమున 714 గద్యవడ్యములు గల దాదావ్స రెండాశ్యానములందును 

వ్యావించియుండుట దానికి నిదర్శనము | 
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ఇందు( [బ బతిపాదంప6ంబడిన వస్తువు వధానముగా శాస్త్ర విషయము. విండోత్చ త్తి తి 

(బ్రహ్మ సాయుజ జ్యమువజకు ననేకవిషయము లిందు![ దైన క్త క్రములై. యున్నవి. 

శుష్క_ములై న శాస్త్ర విషయము లచ్చముగా( జప్పినచో సహ దయా స్వాదనస్వాదువులు 

కా(జాలవు కావున నవి రసార్దషములై న యువగాథలతో? బరిపుష్టమొనర్ప(బడి, 

యాస్వాద్యమానములుగా నొానర్పంబడినవి. దానివలన నీయుపాఖ్యానమునకు శాస్త్రకావ్య 
ది. వస్తునిర్మాణశిల్పము ఉపాఖా కనమున కె కౌ జ్వల్యము( గల్పించు 

కవిపతిభాళ క్రిచేం గథ కెర్పడును. మారన యీయుపాళఖ్యాన 

మునకు నహజమై రాణించు న నెజ్బుల్యమును దనశిల్పళ క్రీతో దీ వ్రీమంత మొనర్చెను. 

ధర్మపక్షులు జై మినినంళయార్హముల కు సమాధానముగా జడోపాఖ్యాన మారంభించి 

చెప్పెను, అట్లు చెప్పుటలో రెండుపౌరాణిశ మర్యాదలు పాటింపంబడినవి. ఒకటి :; పౌరా 

జికు (డు [శోతృవళ్నాది దికముల కనుగుణమెన యు త్రరమును స్వీయ పతిపాదిత మైనట్లు 

టా 

చెప్పక, (పాజ్ఞులగు పూర్వుమ మనీషులచే న శొక సారిచెప్ప(జ డ్రి పసిద్ధమె యున్న పురాణపస్తు 

న మె మొనర్చి చెప సట, దీనివలన కోత కాయంశమున( (కామాణిక త్వ 

మెర్చడుటి కెంతమూ తొడుపడును. రెండవది: పృచ్చకు( డడిగినయర్థ్మక మమున 

నమాధానము నీయక సరా్రంశతాతృర్యమును బోధించు కథార్థములను మిత సమ్మిత 

ముగా( బితిపాదించుట. దీనివలన శోతయందు గ్రైవణమననాదికమైన బిజ్ఞాస యేర్చడి 

యాలోచనామృత సిద్ధి కలుగును, భారత క థార్హవివరణమునందు సంశయార్థములు 

కమానుగుణముగా( _బపంచించు విధము ననునరించిన ధర్మవక్షు లిచ్చట, దదన్యమైన 

విధానము ననుసరించి వె విధ్యమును సాధించిది, 

జడు(డు భార్షవాఖ్యు. డగు |బాహ్మణునివుత్తుY)(డు. అత(డు పూర్వజన్మమున 

(బహ్మవెత్తయె శిష్యులకు పరమజ్ఞా జానీము నువదేశించినగురుమూ డి. అత. డొకసాది 

యేకాంతశీలుండై యున్నయెడ'. బమాదవళమున సజ్ఞానాకృష్టభావు(డై యకాలమరణము 

నకు గురియయ్యును. మజుపుట్టుకలో భార్గవాత్శజు ( డయ్యెను. కాని, పూర్వజన్మమున 

నతండు శిష్యులకు. బరమజ్ఞానదానము చేసేయుండుట బే( దతృలముగా( _దయీధర్మ 

ముల బడయరాని జాతిన్మరణజ్ఞాన మాజన్మమునందు బొందియుండెను. దాన్నిపభావ 

ముచెం దండినంశయార్థము లన్నిటిని నివారించి పిత్తూణము దీర్చికొనినాండు. భార్గవ 

జై మినులనంశయార్థములు నజాతీయము లగుటచే ధర్మసక్షులు జడ్మపో క్రములై న క థార్థ 

ముల నెన్నుకొ నుట సార్థక మగుచున్నది. 

జడ్య్పపో క్త్రములైన మహార్థములను ద్యివిధముగా విభజింపవచ్చును, ఆందు మొదటి 

విధము నంసారపరివ ర్తన మెల నెఖుకంబజచినది. ఇందు ఉ|త్కాఎతివిధము, మనుజ 

పభాపభరర్మభోగ వివరణము, రౌరవనరక వర్ణనము, జంతూత్చ త్తిపకారము, నానావిధ 

నరక వర్ణనము, విదేహయమకింకరనంవాదము, జంతువులకు జన్మాంతరపాపములకు. 

దగుజన్మముల వివరణము మొదలగునంశములు కలవు. ఇంక రెండవభాగము దత్తా తేయు( 

డలరుున కువదేశించినయు త్తమమైన యాత్మయెొగమును జడు(డు తండికి వివరించిన 
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విధము, ఇందు దతాతేయజన్మ మాహాత్మ్యముల( దెలువుకథలును, అలర్కునిజన్మమును , 

ఆఅత(డు రాజర్షియిన విధమును దెలుపుకథలును గలవు. పూర్యభాగ శ వణమువలన భార్గవు 

నకు నంసా రమువై నేవగింవు కలిగినది. ఊ త్రరభాగశ్రవణములన నిర్మలినాత్మ యోగ నిష్ట 

కుదిరిన ది. జడో పాఖ్యానవూర్వార్థశ వణమువలనే జై మినిమహర్షిసంగ యార్థము లుత్ర 

రింపంబడుచున్న వి. ఉత్తరార్ధ మానంయమికి వరమాత్మ యోగార్థచర్వణము గల్చించి, 

పరమానందానుఖభూతి నందించినది. ముని యడిగినది యావం తె తనను ధర్మపతులవలన 

నాతని కనంతమైన జ్ఞానభిక్ష లభించినది. ఆయాచితమైన జ్ఞాననంవ త్రిని జై మినిముని 

కందించు జ్ఞానవకుల వరమతాత్సర్యము_ జడునివలెం దామును పరమజ్ఞానదానము 

వలన. బరజన్మమునంగూడ జాతీన్మరణజ్ఞానము నొంది యుండవలె నను పవ్శిత 

సంకల్పమేమో : 

పంచలక్షణలక్నిత మైనదియును, మార్కండేయ మహర్షి చెం బూర్వ్యము కోమకికి, 

జెప్ప(బడినదియును నైన పురాణ పధానభాగమునకు జడో పాఖ్యాన మొక విధమైన పూర్వ 

రంగముగ, బొడగట్టుచున్నది. నంసారచ।క| భమణ రహన్యమును, ఆత్మయోగ విధానము 

నెజింగిన తాత్త్విక వెత్తగాని సర్గవతినర్గాదికమైన పపంచనృష్టిస్రితిలయాత్మక చర్మిత 

మును ద  త్వదృష్టితో వీక్షింవ(జాల (డు. అట్టి నమగ్దృష్టినిం (బసా దించు (పరా చన 

మీజడోఫా ఖ్యానమున సంత రింప(బడియున్న ది. "నరుడు జన్మాంతరవుణ్యబ పాపముల నను 

భవించువిధమును, ఇహలోక మునం దొనర్చు పాపవుణ్యములకు ఫలముగా. బరలోకము 

లందు నరు డనుభవించు నరకనాకాదిభోగ ములును, ధర్మాధర్యన్వరూవవరిజ్ఞ శానమును, 

దవృ త్తినివృ త్రిక ర్మద్యయభణుతులును బదిత కీయపాఖ్యానపఠ నమువలన, గరతలామల 

కము లగుచున్న్చ వి. ఏతత్సంస్కారము భావిపురాణకా వ్యార్థ నిర్ణయ సా మర్జ్యమును బరఠిత 

కందించును. 

జడోపాఖ్యాననిర్మాణము సంశ్చిష్ట మైనది. జడు(డు తండికి నాత్మయోగము 

బోధించునెడ దత్తా తేయాలర్కోపాఖ్యానముల నెన్నుకొనినా6 డని తెలువ(బడినది. ఇందు 

[వధానవతిపాద్యవస్తువు యోగబొ ధమా, తమె, దానినే చెప్పి యూరకున్నచో నుద్ధిష్టఫల 

మేర్పడుట కెట్టియిబ్బందియ నేర్పడదు. కాని, పురాతత తజిజ్ఞానువు లైన ఫొరాజికులు 

కథామూలము నెత్తుకొని చెప్పుట పరిపాటి, ఇచ్చట(గూడ “నబ్టిమర్యాదయే పాటింప( 

బడిన ది. దతా తేయు(డు గురువు. అలర్చు_(డు శిష్యుడు. అత డతనికి బోధించినది 

యాత్మయోగము, వురాణమునం దెట్టివస్తువు గై కొనంబడినవ్వుడు మొదట దద్గు రుజన్మ 

హేతువును, అతనియాత్మాన్నత్యమును, మహిమయును వర్షించుటయు, నావై నాతని 

యువదేశమును [గహించెడి శిష్యనిపుట్టుపూర్వోత రములను, అతనియథికారమును, అత( 

డట్టియవదెశము నొందుటకు( గారణములై న నన్నివేశములను, ఉవదేశవిధివిధానాదు 

లను, దదాచరణవఫవలాదులను వర్ణించుట కానంబడును. ఇ ట్టావిషయముయొక్కాకార్య 

కారణరూపమైన సర్వవురాణక థార్థములను బరిశీలించుట పురాణకథాలతణము. దీనివలన 

జడోపాథ్యానమున నీీకిందికథలు చోటుచేసికొనినవి. అవి: 



(పయోజనము 

వులను నిరూవించుట, 

దత్తా క్రేయజన్మము. 
దతాాతేయని యోగాచార్యాధికార 

నిరూవణము. 

4, కార్త విర్యచర్మితము దత్తాాతలేయమాహాత్మ్యము. 

(11 జంభానురవధ. (ఆంతర్గాథ) దత్తా తెయమాహాత్మ ము. 
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ర్, కువలయా శచరి[తము, అలర్కునిజన్మ హేతువు. 

గ్ర మదాల సామాతృత్వము-_ అల్కరునియందు (పవృతి నివృత్తి 

ధర్మ వబొభము. ధర్మాచరణవ్యుత్చత్తి స్థావనము, 

7. అలర్మ_పట్టాభి మేక ము — ధర్మనిప్ట. 
(1) కాశీరాజదండయా।త, వ అలర్భ_నిర్వేద హేతువు. 

5, దతాతేయాలర్మ్హనంవాదము ఆత్మయోగబోధ_ అలర్కుండు 

యోగ సిద్ధి. బాందుటి. 

అంతర్గా థా వాహముళ్యముచె జడోపాఖ్యానోత్త రభాగ మతినంశ్షిష్టమై యున్నది. ఆయి 

నను ఉపాఖ్యానములన్నియు రవవంతములును, విజ్ఞాన వదములును నై యొప్పుచుండు 

టచేం బఠిత కినుమంతయు వినువు జనింపనీయని యానక్తి కలిగించునటివె యున్నవి. 

బసిద్ది కక్కిన యుపాఖ్యానములందలి యాఖ్యాన శిల్చవె భవమునుగూర్చి 
థి 

("a 

యిచ్చటః గొంత ముచ్చటింవ(బడును. 

వానిలో? 

పతి వతకథ : 

పతి సేవామహత్వమును (బతిపా దించెడి ఈపతివతకథ జగత్పసిద్ధి( గాంచినది. 

పేరులేని పేరంటాలుగా నీవురాణమున నున్న యీసాధ్వీమణి సుమత్యాదినామములతో 

బహువురాణములందు( గీరి ంవంబడినది. 

మారన యీయుపకథను మూలక ర్తకంటె సామర్థ్యముతో నిర్వహించెను. 
ఈక థలోన్నిపాణము కౌళికనతిని వతివతామతల్లిగా నిరూవించుటయందును, దానిని 

వ్యంగ్యమార్గమున నిరంవాంచుటయందును గలదు. మారన యాకథాపాణమును 

బదైను! దానిని మూలాతిశాయిగా( |బవంచించెను, 

కౌకికనతి పుణ్య పదమైన నడవడిక గలది; నుగుణవతి; 
టా కాజా 

_వత్మివతాచరణకోవిద; సౌందర్యరాశి, నిర్మలినలతాంగి; ఆత్మవిభుని దైవముగా నెంచునది, 
వ vd «U 

అమ ఛభ రవట వగరించు 
a) రా 

చుందురు (2 156), ఇట్లు వర్షించుటచె మారన యప్పతివత నట్టు తీర్చిదిద్దిన హేతువుల 

నద౦ంశనంజాత, 
నా! 

నిత్యభ కి పపతులకు జనులెల తామెను జూచి ముచ్చటపడు 
టె —_ Cc 
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నెన్నింటనో పరిచయము చేసెను. ఆమె తనసొంసారికజీవితమును నంతతానందనుందర 

ముగా నొనర్చుట కన్ని వతములు చేసినదో ఎంతనదాచారనంవ త్రిని గడించినదో “పుణ్య 

చర్మిత * యనుటలో మారన పొదివివెట్టినా(డు. నంతతనదాచారపారీణత్య మామెయందు 

సర్దు ణసముదాయమును స్థావించినది. ఆఅందుచె నామెను సాధ్వి యని పేర్కొనినాందు. 

అబ్లీనదాచారమును నిట్టినధ్గు ణనంవదయు నొక్కసారి యూడివడునవికావు. ఆమె ప్పట్టి 

వెరిగినస్టలమునం దట్టినంన్మ్భతివాతావరణము వెల్లివిరియవలెను. ఆకుటుంబము పతి 
_వకామతల్లుల కాటపట్టయి యుండవలెను. దానిని ' నత్కులజ "యను విశేషణ[వయో 

గముచ మారన నూచించెను. ఆపైన మారన వాడిన “పతివతాచరణకోవిద' యను 

విశేషణ మత్యంతవధానమైనది. అది పూర్వవిశేషణములన్నింటికిని ఫలరూవమైనది. 

పతిని దె వముగా భావించి చేయునర్చనాదికము వతివతము. దానిని నిర్వపాంచు పద్ధతు 

లనుగూర్చిన నర్వవిషయము లామెకు. గరతలామకములు. ఆట్రగుటచే( బతి దైవమును 

వివిధావస్థల యందును (బసన్నుని, జేసికొనునె ర్సామె క భ్యానసిద్ధము. ఆమె భారతీయ 

నతీవదమున కమూల్యోదాహరణము. ఆమె నుందరియు, నిర్మలినల తాంగియు నై పతి 

యనురాగమునరకు? బాతురా అగుచున్నది. రూపవతియైన యానిర్మలాంగి హయలనము 

మూర్తి కట్టిన ట్లున్న భర్తను ద్రైెవముగా భావించి భక్తిని. _బచురించు నచ్చీలము గలిగి 

యుండుటచేతనె జను లామె యన్న యలవిమాలిన యభిమానము చూపుచుండిరి. 

లోకము మెచ్చినపాతి వత్య మామెది : అదియే ధర్మశిలమునకు గీటురాయి. అననూయ 

మొదలుకొని ఆదిదేవునివజ కామెపాత్మివత్యమహిమను మెచ్చుకొనునన్ని చేశమును 

గల్చింపంబోవు మారన యి ట్రీమెను పత్మివతాచరణకోవిదగను, జనస్తుత్యగను జి తించి 
భావికథ ను (బనన్నము చేసియున్నాడు. 

మారన మూలము ననుసరించినకే యనునరించెను. అచ్చటచ్చట రమణీయార్థ 
(వతిపాదకములై న వదముల ననర్హరత్నములవలె( దాపెను, అవి కథార్ణములపై 
నవూర్యరుచిని వర్షించెను. 2,157,158 పద్యముల లో నట్టివె లక్షణ్య మున్నది. (పాణ 

నాథునింప్రతునిగా. జయుటక్రై యవ్వనిత శమ యనుకొనకసర్యవిధములై న నేవలు చేసి 

నది. చేయుటలో నెట్రో చేయట (ప్రధానము కాదు. కోమలముగా6 జేయుటలో నున్నది మెళ 

కువ. వ్యాధిపేడితుండై న భర్తవట్ట ఆది యత్యవనరము అది యొకకళగా బ్రాబీనులు 
భావించిరి. భక్రియుక్తురాలై పరిచర్యలుచేయు. నాసాధ్వి తత్సేవావిధానములోని మార్ద 
ముచే! బతిచి త్రము నలరించిన దనువ్యంగ్యము “కోమలి యను వదమున మారన 

సాధంచినాండు. కౌళశికుండు కోపన్వభావు(డై కుశిక వంశమర్యాదను నిలివినాండు! ఆమె 

యెంత చేసినను ర కీకిని రాణింపునకును రాలేదు. ఐనను నామె త్రికరణజద్దిగా' బతి సేవ 
చెనెను, ఆమె మననునం గోవవడదంట ! నోట మాటాడద(ట ! వినయముతో నెల్చవ్వుడు 
నానత యై మెల(గున(ట ; మూలమున లేని యీవై శిష్ట్రము ననువాదమున మారన సాథి 

[పాయముగా సావించినాండు. దీనిసార్గక్యమును సూర్యోదయము కాకుండునట్టు నప్పతి 

[వత శాసించిన పద్యమున వ్యజింవ(జేసినా(డు, 

3 
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చ. అని ముని శావ మిచ్చుటయు నావనితామణి కోకత ప్ర యె 

యిను( డుదయింవ మత్పతికి నెగు ఘటిల్డెడు నట్టయని న 

య్యిను౧ డుదయింవకుండు ని(క నేను బతి వత నైన నన్న న 

య్యినుః: డుదయింవ నోడె విను మిట్టివ సుమ్ము సత్మీపభావముల్.(2, 169) 

ఈపద్యమున( గౌశిక నతి “నేను పకతివతనై నచో నిను. డుదయింపకుండుగాక ౯ యనెడు 

శపథము _ అమూలకము. [తికరణవద్ధిగా. బతిని సేవించిన సాధ్వికాని క్రిష్టనమయము 

అం దిట్టి గట్టి పతినలు పట్ట(జాలదు, ఈరహన్యమును కవి మజల నననూయాబదేవివతిన 

యందు దేటపజచినా(డు. 

తే. మనము. బలుకును జేయ్యు సమత్వ ముంద ( 

బతికి శుశూష సతతంబు భ క్రి జేయు 

దాన నే నై తినేని యాధరణిసురుండు 

పాణయుతు(డు గావుత మని పల్కుటయును, (2.198) 

మూలమున నిచ్చట _తికరణపదినిగూర్చిన పన కి కలదు. _త్రికరణనద్ధిలో( జెనిన 

పతిసేవలే పాతి వత్యసిద్దికి బరమసోపానములు. మూలకర్త యిచ్చట నికి ప్ర మొనర్చిన 

రహన్యము కథ్యాపాణము. కావుననే మారన దీనిని కథాక భనశిల్పాంగముగా గహించి 

యొక విశిష్ట నమన్యయసౌలభ్యమును సంతరించినా6డు, '“ఇట్టవసుమ్ము నత్మిపభావముల్ ” 

అను నర్భాంతరన్యానముచే మారన పతి వతలయందు నర్వసాధారణముగా ధర్మ తేజ్ 

న 

ళ్ పమున వెలుగొందు నతి వభావము పదీ ప్రనుగున ట్రొనర్చి కథను కాంతిమంత 

మునర్చినా(డు. 

కువలయాశ్షచరి(తము : 

మి; తనమ్మిత మెన పురాణమున మి' తధర్శ_పబోధాత్మక మై మన యో యపాఖ్యానము 

చెప్ప(బడియుండుట క కడునమంజనముగా నున్నది. ఉత్తములును, ఉత్సాహవంతులును 

వైన మ్మితులను బడయుటవలన మానవు:డు పొందెడు విశేషలాభముల నిందు పురాణ 

కర్త (పళంననీయముగా వర్ణించినా(డు, మిత ధర్మమును చి త్తపద్ధితో నిర్వహించిన ధర్మ 

వీరుండు సర్వధర్మాచరణనమర్థు. డగుటయే కాక దెవవసాద లబ్దీని గూడ వడయగల( 

దనియు నిందు నిరూనించినా(డు. 

బుతధ్యజు( డిందు కథానాయకుడు. అత(డు భూతలరసాతలవాను అన నకల 

వ్నిప్రవై శ్యతతియనాగకుమారుల నెల్టర( జేర్చుకొని గొప్ప మిత్రమండలి నిర్మించెను. 

అం దత(డు దివాకరునివలె వెలుంగొందెను. అతనిమి తులలో నెన్న 6దగినవా రశ్వత 

రాత్మజులైన నాగకుమారులు. తాళ కెతుని మాయవలన నకాలమృతి( బొందిన మదాలనను 

గూర్చి పరితవించు బుత ధ్యజునీచరితమును వారు తండి కెణి(గించిరి. అశ్వతరుండు 

మిృితధర్మము మూ ద్తికట్టిన మహితాత్ము.డు,. మదాలనను |బతికింతు నని |వతిన(బూని, 

13 
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యత (డు సరన్వతీడెవి నుపొసించి సంగీత విద్యను సాధించెను. దానితో. బరమశివుని 

మెప్పించి మదాలనను బు త్రి9కగా( బడ సెను. తనవుత్తులవట్ట పచరించిన బుతధథ్యజుని 

మ్మితకృతి కుపకృతిగా నామె నాతనికి నమర్పించి నంతు సష్టైవడెను. అశ్వతరుండు 

మదాలన జాతిన్నరయు., బరమయోగినియు, యోగిమాతయు నగునట్టు పరమశివుని 

వలన వరము వడనెను. ఆవరసిద్దియే యలర్కునివంటి రాజర్షి యదయించుట కుపప త్తి 

యెనది. ఇ ట్రియుపాథ్యాన మలర్కోోపాఖ్యానమునకు వీజభూత మైనది. 

బుత ధ్వజుడు మైతీధర్మనిష్టావరు.డై థార్యావియోగమువలన గలిగిన గార్వస్ట 

ధర్మవిరతినుండి తనను తాను రక్షించుకొని సాఫల్యమునాంద6 గలిగె నని యీ కథ 

యందలి సారథి భూతమైన తాత్పర్య ము, ఆతని గార ర స్యధర్మమును పునః వతిష్షించినది 

యశ్యతరు(డు; అతనికి యోగినియు, యోగమాతయ నగునట్టి మదాలనను గని 

యిచ్చినది యశ్వతరుడు; అతని నంతటి యదా తకార్యసాధనమునకు( (బేరేచినది 

బుతధ్వజునిమై తిధర్మము. కావున బుతధ్వ్యజునిధర్మమూ ర్రిని నర్వాంగనుందరముగా, 

జి తించుట యీక థా శిల్పమున ముఖ్యాంళ మగుచున్నది. 

బుత ధ్యడాని పుణ్యచర్మితము ధర్మ శ్రైతయమునకు సంగమస్థలమై పయాగవలె( 

ఒవితమై రాణించుచున్నది. మితధర్మము, రాజధర్మమ, ఆశమధర్మము_ అనునవి 

యతనిలో రనమూర్తు లయిన మూ(డుధర్మములు. వీనినమ్మగన్వరూవసంవిధానమే 

బుతధ్యజ ధర్మమూ ర్రిసాడాత్కారము. 

యుతధ్యుజునియందు మైతీధర్మము నస్వభావసిద్ద మైనది; రాజధర్మము పరంపరా 
గత మైనది; ఆశమధర్మము వయోనుగుణ మెనది. వీనియందు స్థాయిత్వము మెతికి( 

గలదు. తదితరముల కంగత్వ మువపగమ్యమానము, ఈ యర్థము లే.టపడునట్టు క థార్ధ 

ములు నంధించుట కథనశిల్ప మన6బడును. 

బుతధ్వజుని మైతీగుణాభివర్ణనముతోడనే యీయుపాభ్యాన  మారంభ మగు 
చున్నది. నసమానవయోగుణ యోగ్యులై.న మితులతో నారంభ మైన యాతనిచెలిమి నాగ 

కుమారుల సాహచర్యమున, బరిణతి (జెంది బుతధ్వజుని కధిక్క్తపమోదతత్పరత్వమును 

గల్పించిన దని వర్షించి మారన నాయక చితవృ త్తివరిపాకమును _బతిష్టించినాండు. నాగ 

కుమాలతో నతండు స్నేహభావోగ్ధవితు( 2 విహరించినవిధము నధినివెళముతో' 
(a 

qf గ రించినాండు. 
ll 

చ. బొలువుగ మజనాంబర విభూషణ చందనమాల్యభోజనా 

దిలలితభోగలీలల సంర గాన్వార తవాద్యవి 

ద్యల బహుకావ్యనాటకక క్షవినోదములన్ గజాశ శి 

Ur EN Cp cs ఫి ల cA oa ర రగ (8 

సరసకళాభ్యననముల నజనము మెతీ 
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పరిణతి వెలయంగను ఫణీ 

శ్యరతనయలతోడ( గూడి వారనివేడ్మన్. 

తే. తగిలి పౌద్దులు పుచ్చుచు ధరణినాథ 
తనయు( డధికపమోదతత్పరత నొండె... _ (2.261.263) 

మూలమున నీభావములు వివిధరాజకుమారులతోడను, సాగకుమారులతోడను గలసి 

విహరించువట్ట పంచి రచింప(బడియున్న వి, (16. ఉల, 11, 12, మారన_ బుత ధ్వజు(డు 

రాచకొమరులతో. గలసి బహువిధవిహరణములు చే సెననిమాతమే పేర్కొని, నాగ 

కుమారుల తోడి యతని మతిని విపులముగా వర్ణించెను. మైతియందు |కమవరిణామభావ 

మును (బదర్శింపందల (చుటచే మారన యీమార్చు చేని, సార్ధక్యము సాధింవలోలిగెన్ను 

“భోగలీలలు” అనుపదమున. గృతక।[ బాహ్మణవెషధారురై న నాగకుమూరులఫణివిలాన 

ములు వ్యంజింవ(జేనెను. 'ఫణీశ్వర'తనయులతో. బరిహానవచనరచన లౌనర్చె ననుటచే 
కబ్దకాస్త్రపారగుండైన యాది శేషునివంశజులతో శాభ్లికచమత్కారములు చేసెనను విశేషా 

ర్భము కలిగించెను. ఇట్టెవి మారనరచనలోని జిలుగుశల్పములు ! 

ఈయుపాథ్యానమున బుత ధ్యజు(డు కువలయాశ్వు. డై నవిధమును మదాలనా 

ద్వితీయుం డైన విధమును, మడాలసావియోగదుఃఖము ననుభవించినవిధమును, [గమ 

ముగా నాగకుమారులు అశ్వతరున కెణీ (గించినట్లు చితించుట. మజియొకవథన?ల్పము. 

దీనివలన గథ కాల;కమమును గాక క థాకార్యకారణ్మకమము ననునరించి నిర్మింప. 

బడిన దని స్పష్టమగుచున్నది. ఈభాగమున గాలవా శమన౨రక్షణమునందు ధర్మ 

వీరమును, పాతాళకేతునంహారమున యుద్ధవీరమును, మదాలసావివాహమున లలిత 

శృంగారమును బుతధ్వజుండు _పదర్శించి, తాళకతునిమాయచే భార్యను గోల్పోయి, 

దుఃఖించియు ధైర్య మూని మజియొక వెండి చేసికొనక నియతు (డై యుండుటయందు 

ధర్మనిష్టను జూవించిన ఘట్టములు కలవు. బుతధ్వజమై,తీనై వుణ్యమున కలరి యతని 

కుపకృతి, జేయ నుత్సహించుచున్న నాగకుమారులముఖమున నతని స్నెేహాతిళయము 

కిరి ంవ(బడుటవలన వారితం (డి యైన యశ్వ్యతరునియందు మదాలసావునరుబీవనయత్న 

మున కనువైన యాదరోత్సాహములు కలుగుట కవకాశము సహజముగా నేర్చడినది. 

అంతియకాక పధానోపాఖ్యానమున నీభాగ ముపకథావిన్బూరి తో దోచి మైలేధర్య 

(పదివి కంత యు. దోడ్చడి కథాఫలమున కనుకూలమైనమార్లము నావిష్క-రించు 

చున్నది. 

ఈభాగమును నాగకుమారులచె(. జెవ్పించుటకు( బూర్యము రసాతలమున నీ 

(వన క్రిం దెప్పించుట కేర్పజచిన పూర్వరంగ మవూర్యకథాశిల్పరంగముగా శోఖించు 
చున్నది. అది నాయకనుగుణ్యపభ కెత్రిన క్యీర్తివతాక యగుటయే కాక, భావిక థా|శవ 

ణమున కై పఠితలయొక ,_ హృదయాంతరాశములనుండి యుత్కంథఠ నుబికించు నై ౨|ద 
—_—_ CL 

జాలికయంతమువల భాసించుచున్నది. సగలంతయు బుతధ్వజునిసాంగత్యమున, గడపి 
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నాగకుమారులు రాతి వేళలుమ్నాతమే రసాతలమున( గడపుచుండిఏ. ఒకనాండు తం;డి 

పుత్తులను( గను(ంగాని భూతలమున నెవ్యరితో గలసి తిరుగుచుండిరో జెప్పు డని (ప్రశ్నిం 

చెను. ఆకుమారులు తమ(పాజణమితు౯డై న రాజకుమారునిగుణకి ర్తన మొనర్చిరి. అయ్య 

హికులేశ్యరునకు బుతధ్వజుని వై ననురాగము పౌంగిపొరలునట్లు మాటలాడిరి. వారి 

మాటలు వినిన యశ్వతరు. డబ్బురవడి యాళ్యతుజి తనయుని నిట్లు | పశంసించెను * 

క. అరయంగ నెవ్వనిపుత్తుఃడు 

పరోతమున నిట్లు పౌగడంబడు సతతము న 

ఎరుషులచె న నమితగుణో తు 

త్తరుందై యాతండు ధన్యత ము6డు తలంవన్. 

తె. చెలులు* బగతురు నెవ్వని చెలితనంబు 

కలిమితనము .గీ రింతురు కడ6గి యెపుడు 

సి 

వ్తతవతుండు నాం బెంపు. బొందు. దండి. 

కో. ఉవకారవరుండు మెరీ 
వుణుండు గుణయుతు(డు నై న నృవతనయునకున్ 

వివులతరవీతి నృ) 

త్యుపకారోత్సవము మీరు నొనరించితిరే ? 

చ. మననదనంబునం గల సమంచితకాంచనరత్న వస్తు 
హనము లశంకత న్నవవరాత్మ జుచి త్త మెలర్చగాదగం 

గొని చని యిండు జీవితము కుచ్చితమై చను బుత్రులార ! నె 

మ్మి నుప పకృత్నివవీణు, డగు మ్మిఫనకుం (బయ మాచరింపమిన్. 

(2. 268.271) 

చు ట్రా వళముతో, బుత్రుల లఅతు( బిబోధించినా(డు, మెతి యన్న చో మెనికండలు తజిగి 

వెట్టు నుత్సాహమూ ర్తి యశ్యోతరు(డు, నా “కుమారులు బుతధజు(డు కృతార్ధు( డనియు, 

జ్ఞాని యనియు, నతనికి? దా మీయంజాలిన వస్తు వేమియు లేదనియు. జెప్పుచు, జేసి వెట్ట( 

దగిన కార్య మొ గ్రాటి కల దనియు, నది హరిహరహిరణ్యగర్భాదులకు( దక్క దక్కిన 

వారి క క సాధ్య మనియు. బేరొ-నిరి. అశ్యతరునిచెవులకు “అసాధ్య మను మాక! విన, 

బడరాదు. సమధికతమవిహితో ద్యోగమున మానవుండు సె సాధింవలేని సిద్ధి లేదని యతని 

గాఢ విశ్వాన సము. తిమూర్తులకు మాగతమే సా రాధ్య మనియు, నితరుల క కసాధ్య మదియ్యు, 

జేతులు ముడుచుకొనియున్న పుత్తులను జూచి సహింవలేకపోయినాండు. తనమేనిలో 

తురంగలించుచున్న యుత్సావాది వ్రిని దివ్యనందేశముగా నుచ్చరించినా(డు. 
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క, ఇది సాధ్య మగు నసాధ్యం 

విది యనా నేల కార్య మీడితధిషణా 

స్పదు లై తగ నానరించిన 
నది సిద్ధిం బొందు నిశ్నలారంభునకున్, 

ర అమరత్వం  బమరేశ 

త్వ మమరవూజ్యత్వ మను వదంబులు వరున 

నృమధిక తమవిహితోద్యో 

గమునన యవి తమ్ము( బొంద: గాంతురు మనుజుల్. 

అ. అరుగకుండెనేని గరుడా డైనను నొక్క 

యడుగు నరుగలేడు కడంగి చీమ 

యైన నరుగ6 దొడంగె నేని యనేకన 
హనయోజనమ్ము లరుగుచుండు. 

CK . భువి యెక్కడ దివి యెక్కడ 

|ధువు( డీభువినుండి కాదె ధువ మగుపదమున్ 

దివి. బడనెం గావున న 

ద్య్యవసాయికి( బడయరానియదియును గలదే? 

వ. అని యళ్వతరుం డక్కుమారులకుం జేయవలయు 'నసాధ్యకార్యం బెయ్యది దాని 

నెణి(గింవు (డనెను). (2. 275-279) 

కార్యసిద్ధికి నిశ్చలాభరంభము కావలెను. దాని కీడితధిషణాన్విత మైన నమధికో 

ద్యోగము తోడువడవలెను, అప్పుడు మానవుల కసాధ్య మనునది లేకపోగా నమరవూజ్య 

పదము నైత మవలీలగా లభించును. యత్న హీను(డు నిష్బలు( డగును, యత్న శీలి 

కాని గరుత్మంతు. డైనను ఒక్కయడుగు వెేయ(జాల(డు. కాని యత్నశీలి యైన చీమ 

వేయియామడ పాక(గలుగుట యందులకు దృష్టాంతము, ధువు(డు నద్య్యవసాయము 

వలననే నక్షతమండలమున నధివనింవ( గలిగెను. ఇట్టి యశ్వతరున్నిపబోధము హేతు 

క మబద్దమై నిదర్శనాత్మకముగా నుండి హృదయాకర్షక మగుచున్నది. ఈభాగము 

చదువుటతోడనే పఠితహృదయమున కయ్యసా ధ్యకా ర్యన్యరూపము( దెలినీకొనవలయు 

ననియు, స్యరూపన్యభావముల ( దెలికయే యసా ధ్యకార్యమును సాధింవణ దలచిన 

యశ్వతరునికార్యసా ధన పాటవమును నెఖుగవలె ననెడి యుద్వేగము విద్యుత్తువలె. జెల 

రేగును. దానితో. గథ ముగియునంతవజకు వరిత యూవిరి (తివృుకొన(జాల (డు. 

కళాపూర్ణోదయకావ్యారంభము చేయటకు. బూర్యము వింగళి సూరన యిచ్చట గుంటయో 
నమఃలు దిద్దుకొని యుండవచ్చునేమో / 

నాగకుమార్మపోక్తమైన కధాభాగమునం బాతములు బుతధ్వజకీర్తనము చేయ 

ఘట్టములను మారన సాభినీవేశముగా. దెలుంగ సేయుట గమనార్హ్మ ము, ఈకథలోని 
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యితరాంశములతో. బోల్చిచూచినచో మూలముతో( దుల (దూగునట్టుగనో లేక విపులము 

గనో రచించిన కథాభాగములు బుత ధ్యజవర్ల నాభఘట్టములే. మిగిలినవానిని మారన 

నంగహముగా( గుదించివై చెను. బుతధ్వజకీ ర్రన మొనర్చిన యవనరము లీకథలో 
నైదు కలవు, 

1. ఆకాశవాణి గాలవునకు( గువలయాశ్వము నధిరోహింప నర్హుండు బుతధ్వ్యజు డని 

చెపుట. 

ప్ర పైరాళకేతునితో యుద్ధము చేయునవనరమున నతనియందు దీవించిన రణో త్సాహ 

వర్ణనము. 

న్. మదాలసాది్యతీయు(డై విజయలక్ష్మిని సాధించిన బుతధ్యజుని శ్యతుజిత్తు 

కీ ర్రించుట, 

4. పుత్త మరణవార్త వినిన రాజదంపతులు బుతధ్వజుని వీరగుణములను గీ రించుట. 

ర. బుతధ్యజు(డు పునర్వివాహ మాడ నని _వతిన(ఒట్టుట. 

వీనియం దన్నిటను వర్ణించిన నాయకగుణము లన్నియు వెరసి, యతనినమగవ్య క్రిత్వ 

మును దితిపాదించుచున్న వి. 

డ్ “నెట్టన నన్మునీశ్యరులు నిర్భయభావము( బొంద దెత్యులం 

గిట్టి వధించి ధర్మమును గీర్తియు శౌర్యము దేజము న్మాగుల్ 
ముట్టంగంటేనీ వంశము వెలుంగ జగంబుల. దేరు గన్న ని 

యట్టినుపుత్తు9. గాంచుట6 గృతార్జుండ నై తి గుమార యెంతయున్: 

(2.889) 

అసి కన్నతండిచే (బశంన అందుకొనిన యుత ధ్యజునిజన్మము సార్థక మనుటలో 

సంశయము లెదు. 

నాగకుమారులు చెప్పిన కథ వినిన యశ్వతరునకు మదాలనను బతికించుట 

యవశ్యక ర్రవ్య మని తేటపడినది. దానిని సాధించుట సాధువులైన యావుత్తుల కశక్య 

మైనది కాని ధీరుండైన యాతండ్రికి మాతము నుసాధ్యమె యనివించినది. కథారంభ 
మున. బొడకట్టిన యుత్సాహ మినుమంతయు నతనియందు కనుగంద లేదు. అవేశముతో 

మణఅల నిట్రనినాండు : 

తే. జనులు మున్న కై వెక్కి యశక్య మని మ 

నంబులోవల (నుక్కి కార్యంబునందు( 

బూని యుద్యోగ మొనరింపరేని యెట్లు 

దాని నఫలతాఫలతలు దారు గందు. 

క, తన పౌరుషంబు వదలక 

మనుజుడు కార్యం బొనర్ప మానుగ దై వ 
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బునయందు( వౌరుషముశనం 

దును దతృలనిద్ధి దోచు దుల్యన్థితితో న, (ల. ఉ7- 48) 

అని పలికి తత్కార్యసాధనకు నడుము బిగించినాండు. అతండు కార్యశీలియే కానీ 

గర్వోన్మత్తు (డు కాండు. కావుననే “తతార్యంబునకు యత్నంబు 'సేసెద” నని వినయ 

ముతో6 బలికినాండు. అతడు వజసనంకల్పు(డు. సదాశివుని నొప్పించి మదాలనను 

బు త్రి)కగా( బడసీకాని తిరిగి పుత్తు)లముఖము చూడలేదు, ఆపైన, గువలయాజ్యుని( 

దనమందిరమునకు( బిలివించినాండు. ఆంతవజ కాతనిమొగ మెట్టిదో చూడలే దాపన్నగ 

పతి, అట్టి ఆసపరిచితమి తునికొఆ కట్టియసా ధ్యఫలమును సాధించి యుంచినా. డా పర 

హితార్థ బుద్ధి. న్యాన ముంచిన ధనమువలె మదాలస నాతనికి. దిరిగి యిచ్చివేయునంత 

వజ కాతనికి నిద్దురపట్టలేదు. గడపలో నడుగు పెట్టిన బుతధ్వజుని బిగికౌ:గిట జేర్చి 

నాండు; మూర్ధము న్యాఘాణించినాండు. ఉచితానన మిచ్చి యతనియాన్నత్యమును 

గీ రించినాండు. అనుపషమమైన వర మిచ్చెద వేడుకొను మని యాప్యాయత యచ్చువడు 

నట్టు మజిమజి యడిగినాండు. ధర్శనిమ్టుండై న బుతధ్వజా(డు నిర్మలధర్మతత్పరత 
తనయందు నిత్యమై యుండునట్లు వసాదింవ కోరుకొనినాండు. అడుగుటతోడనే యహి 

వతి దాని ననుగహించినా(డు. మెదినియందు' బడయరానిది మణి యొం డేదైన( గోరు 

మని యడిగినాః డశ్వతరుండు. కువలయాశ్యునిహృదయమున మదాలన మెదలినది. 

అతడు నూటిగా( జెప్పలేక నాగకుమారులమొగములు చూచినా(డు. వా రాతనియింగి 

తము తండికి నివేదించినా(రు. ఇచ్చుట కింటికి బిలివించియ నడిగించుకొని కన్నె 

నిచ్చి మామగౌరవము నిలువ బెట్టు కొనవలె నని యావృద్ధనర్చేందుని యుబలాటము. 

మాయబొమ్మ యని మదాలనను ముందు, బెట్టినా (డు. ముట్టుకొనిన చో యాయమగు నని 

రాజకుమారునికి( గట్టడిచెసినా(డు. బుత ధ్వజుడు మోహావేప(డె మూర్చ పోయినా (డు, 

అచ్చమైన యతనియనురాగ మాయురగపతి కవగత మైనది. మూర్చనుండి తేర్చి ముద్దు 

మురివెము నడిపినాండు. తపములవంటయెన తన తనయను బుత ధ్వజునివామపార్శ్వ 

మున! _బతిష్టించినా.డు, కర్త వ్యనిద్ధి యైన దని క న్నులయం దానంద్నాశువుల నింపి 

నాండు. “'బీవితము కుచ్చితమై చను. బుత్రులార ! నెమ్మి నువకృతి్కిపవీణు. డగు 

మి|శనకుం దియమాచరింపమిన్” అని |వతిధ్యనించెడి యశ్యతరుని మంతరాత్మ పఠిత 

యంతరంగమున( _బతిన్పందించి కథాతాత్ప్సర్యము నుజ్జ్వ్యలతర మొనర్చును. సర్వ 

ధర్మము లామైతీధర్మమునకు సీరాజనము పట్టును. 

నాగకుమారులు కథ నారంభింపక పూర్వము అశ్వతరునివాక్యములం దసాధ్య 

కార్యసాధ నోత్సాహమును దికొటించి, మజల తత్కథాంతమునందును నట్టివాక్యములనే 

రచించి యతని నంతతోత్సాహచి త్తవృ త్రిని వ్యంజింపంజెయుట యిచ్చటి కథనళిల్పము. 

[పథ మోవన్యానమున వై నతెయాదుల నుదాహరణముగా( బేర్కొనుటయు, ద్వితీయోప 

న్యానమున నుదాహరణముల( _బత్యేకించి చెప్పక స్వీయవ ర్తనమె దృష్టాంత మగునట్లు 

ధ్యనింవ(జేయుటయు నావాక్యరచనాశిల్భ మునందలి చమత్కారమ్మ, 
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మారన బుత ధ్వజవర్ణనావనరములందు. దప్ప మిగిలినకథ నంతటిని సాధ్యమై 

నంతవజకు నంగ వాముగా రచింపయత్నించె నసి పేర్కొనంబడినది. అందును మారన 

యౌచిత్యము వీడలేదు. కథాగతమైన యుకవరమవయోజనము సాధించుటకొజకు 

మారన కొన్ని చోట్ల నం_గహరచన కుపక్రమించుట కానంబడును. ఆశ్యతరుఃడు నర 

న్వతీసాంబశివుల గూర్చి యొనర్చినస్తుతుల ననువదించినవిధ మిందులకుం జక్కని 

యుదాహరణము. మూలమున సరన్వతీన్తుతి వదునెనిమిదిశ్లోకములలో (21. 81-48) 

నొనర్పంబడియుండ దానిలోనిసారార్థములను మా(తమే గె కొని మారన రెండుకంద 

పద్యములందును, ఒకవచనమునందును (లె 50-52) గుదించి వానెను. కాని, యశ్వ 

తరునిశివస్తుతి మూలమున నొకక్లోకపాదమున మా(తమే యుండ, దానిని నగ్గరావృత్త 

మునం దభఖిని వేశముతో వర్ణించెను. ఇట్లు రచించుటలో నొకసామంజన్య మున్నది. అశ్యత 

రుడు నరన్యతీదే విని. (బార్థించి నంగీత విద్య సాధించినాండు: దానిచే శివుని మెప్పించి 

మదాలనను బడసినా(డు. క ధ్యా పయోజనద్భృష్షితో( గాంచిన చో నంగితలబ్రి వరమేశ్వర 

(పసాదలబ్దికి నుపొంగమే కాంగలదు. అంగికంపె నంగము నధికముగా వర్ణింవరా దను 

న్యాయము ననునరించి వాణీసో|తమును నంగహవజచియు, శివస్తోతమును బెంచియు 

రెండింటికిని సమానగారవము మారన కల్పించి యౌదిత్యము పాటించినా. డని చెప్ప 

వచ్చును. 

రనభావవివరణ ములపట్ట్ల మారన నం|గహరచనము నాశయింవలేదు. శ్రంగార 

రనబి షణదృష్టితో మారన బుతధ్యజదర్శనమున మదాలన పొందిన మదనవికారముల 

వర్ణనము మూలాతిశాయిగా నొనదించెను. 

మూలము : 

ల్లో, ఉత్తసొ చ మహాభాగా చిత &ోభ మవావసా 

లజ్జా వినయ దై న్యానాం సద్య స్వీ వశంగతా। (19. 21) 

అనువాదము : 
చ. అమరకుమారసంభవుని నాన్సుపనందను బిట్టు గాంచి సం 

[భమము భయంబు విన్మయము రాగము లజ్ఞయు నొక్క_మాటు చి 

త్రము గబశించినం దలరి తల్పము దిగ్గన డిగ్గి పోయి వ 

ద్మముఖి మనోజు(డార్య సభిమాటున నిల్చె. |బకంవితాంగి యె. 
స్నా 

చ. నిలిచి కుమారుమూర్తివయి నెకొ_నుచూడ్చులం (గమ్మణింవ( దే 

డలు గురివింవ( గోరు. లొగి. గప్పిన నేరర చిక్కుపాటునం 

దలరి మనంబులోన ధృతి దర్చక' వీరునియేయుపువ్వ్యుందూ, 

పుల బొరివోయినం గలంగి పొల్లుక యొంతయు వీతల జ్ఞ యె. 
నా 

తే. తన విలోచనమధుక రద్భ్యయము గరము 

దమక మున నక్కుమారుసౌందర్యమధువు 
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గ మెచ్చులు మది గీలుకొనంగ 

ర రిరకంప మావహిల్ణి. (2.29 7-299) 

చే Se బ్ర 
మూలమున లజ్ఞా విస్మయ దైన్యాదిభా వముల ఇం జిత క్షోభ కలిగిన దని మాతము 

=. రటడియన్నది. నంచారిఖావనామనిర్లేశమాత్రమునం బఠితకు( దత్చాతచేష్టాదిక 
— గ 6 గా 

బె 

బంగా ఇ లగు రనభావాదులును న్నష్టము కావు కావున మారన భావనామ 
ములును; తద్వ్యంజిత ము ట్ 

“క యనుభావాదివర్భన మొనర్చి సహృదయునకు చైతన్యవంత మగు 
నిరేశముతో నాగెకి ద , డా 

ద వమును బత్యక్షీక రిం పం జీపినాండు. ఇందు కవి మూలమున లేని శిల్ప సౌందర్యము 

wan కల్చించినాఃడు బుత ధ్య్వజదర్శనముచే మదాలసయం 
దుదయించిన రనభావాను 

శంత యూ [ం + ల థి 

భావాదులను మూలమునక ౦చె నాక|క మవికానపరిణామనిర్దేశక మగు విధముగా సంధాన 

మొనర్చెను. 

మ మిది: 
మూలమున నున్న క | 

వెచ్చనూర్చుట (అనుభాఎా మూర్చ (అవస్థ). 

నం'భమము (అనుథా,?— భయముా విస్మయము 

వాపా మా / టీ a 

రాగము (రతి ాలక్ట్ ఆవహిత్ళ (ఇవియనస్నియు నొక్కమాలుగా( 

ఇించినవి-ఆవైన)ానంతోషము (మదము) బౌ త్చుక్యము 

గోలికొన( 

నంబుజాన 

లజొవిస్మయము-ాా దెన్యము-ాావితర్మము సా 2 © 

జిత మును గబ 
| 

రతా దెన్యమురాచింతరా ధృతిశార
ూ పాలోక నము (అవస్థ ఈ 

మెచ్చుకోలో 858క ంపము (అనుభా.)--ావితర్శము చా వెచ్చనూర్చుటి 

--ా మూర్చ (అవస్థ): 

ఎదుకొనుటకు. బూర్వుము వర్ణితమైన సంచారిభావపరిశామము, 
న న క మూరా వస నాయి J “సానునంధానము మూలమునందుక ంషె( దెలుంగున శాస్త్రనమ్మతము 

గంగారాం a సాది. లజ యను భావ ముదయించిన తరువాత 

గను అనుభ వనహజముగను నుస్నృం. అష బు భా యించిన తరువా 

ట కంటె విన్మయానంతరము లజ్జ కలిగిన దనుట యుచితము, 
సృయము కలిగిన దను . పిస కలుగుటకు మధ్య రాగోదయమత్యావశ్యకము. రాగము వినా 

(దిటు చూచుటచెం గ స 
శ+ంగారలజ్లోదయము లేదు. బిట్టు చూ ' ( లుగునది రంభ మము అకస్మా 

లా: ఉళఘటనమువలన భయము, అపూర్వసుందరాకారదర్శనమున విస్మయము, నాయ 

త్సనిష్టవ ంచును. కన్యకు సహజమైన రాగోదయచిహ్నము గము జని 

కనిపొందు( గోరుటచే రా క్ల 

ఆ్రపెన నవహిత్ధ- ఆవియన్నియు సంచారులై రత్యుదయమునకును, దత్సుష్టికిని 

రాతను లగుచున్నపి. నాయికా పిలోచనమధుక రద్యయము నాంపక సౌందర్య 

కోల్రిన దనిన రూపకాలంకారము వస్తురామణీయక మును బోషించుటయే కాక 
1 ౧౨ (౧ 

| 

మధువు6 ( వఠితహృద యమునకు వ్యంగ్యార్లవదా నము చేయు 

చున్నది. నాయికామూర్చావస్థక
ు దగిన పూర్వరంగము తెలుగున సుష్టుగా సృజింప( 

2 Sa my pp 

బడినది. మారన రచనాశిల్పము ఈనన్నిపెళ మునకు రనభిక్ష పెట్టిన ది. 

ఈయపాక్యానరచనా వనర మున కంపాలతలవలె.. 
ధళుక్కున మెజసి హృదయ 

కృంగారరనచర్వణో న్ముఖ మైన 
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మునకు వెలుగును |బసాదించు శిల్ప విశేషములను బురాణకర్త నిక్నేవించినా(డు, మచ్చున 

కొకటిరెం డిచ్చట చూవింప(బడుచున్న వి. 

(1) కథారంభమున శతుజిన్మహారాజు “శ కుం డెవ్వండు చేయు యజ్ఞముల 

సోమపాన మొనరించి నంతోవభరితు. డయ్యె నట్టి శతుజిన్నామ ధరాధినాథులో డని 
వర్ణింప(బడెను. ఆరాజుతనూ జుండే బుతధజు(డు. శ్యతుబిత్తు దేవతల కర్చించిన 

హవిర్భాగ ములకు. బిత్త మలరి వా రాతనికి వరరూవముగా నిచ్చిన వూర్ణవల మాయిత 

ధ్వజుడు. దేవతలకును ఆకుటుంబమునకును నట్టి నంబంధ మున్నది. లేనిచో గాలవ 

మహర్షియెదుట నాకాఠవాణి నిలిచి కువలయాశ్వమును జూపి-__ 

క. ఘను డైన శ తుజిన్నృవు 

తనయుండు బుతధ్యజుండు తడయక దీని 

నౌని చని వికమతేజో 

ధను( డగు నాతనికి నిమ్ము తద్దయు నెమ్మిన. (2.283) 

అని _పత్యెకించి చెప్పుటకును, నురభి మదాలసాకన్యను గువలయాజ్యు(డు వివాహమాడు 

నని వపలుకుటకును, అశ్వ్యతరుండు శివుని మోల 'కువలయాశ్యకుమారుని కుల|పమద'ను 

(బతికింవు మని వేడగనే దేవదేవు( డెట్టివిలంబనము సేయక వర మిచ్చుటకును మూల 
మైన పరమకారణము మటొండు లేదు. సుమననులసౌము ఖ్యమున కు శతుజిత్తుని నవన 

దిక్షయే (పధానకారణ మని వ్యంజింప(జేయుటయె తద్యర్గనతో గథ పారంభించుటలోని 

(ా (౦. 

క్లో, తస్యాత్మ జో మహావీర్యో బభూ వారివిదారణ; 

నామ్నా బుతధ్వజఖ్యాతః నర్వలక్షణసంయత:. " (18.2) 

ఈక్లోక మందలి రెండనచరణము వంగవాసి (పెన్ (బెంగాల్) |ప్రతిలోను, తరంగిణీ, వెన్ 
(మ।దాను) వతిలోను కానరాదు. మారనయనువాదమునందును, మండ కా మేశ్వరకవి 

యనువాదమునందును బుతధ్వజనామ మిచ్చట చెప్పంబడ లేదు. కావున వేంకటేశ్వర 
(వెన్ వతి యందలి యీళ్ళోకచరణము | పక్షిప్త మని యూహింపవచ్చును. ఇ ట్లూహిం 

చుట కొక హేతువు కలదు, బుత ధ్యజనామము 8.20వ శ్లోకమున. గాని చెప్పబడలేదు. 

కావున కథారంభమున నతనిపేరు తెలిపి విషయము స్పష్టపజచిన చో జాగుండు నని 

పరిష్క_ ర్రలు భావించి, యీపం క్రి నిందు. జొవ్చించియుండవచ్చును. కాని, యట్టు 

చేయుట కవిహృదయమునకు విరుద్ధ మని న్పురించుచున్నది. నాయకునిగుణకీ ర్రనము 
చేయుచు నతనినామధేయమును బేర్కొనక కథ నడివి, యతనిపీయమితు లైన నాగ 
కుమారులనోట దానిని ముచ్చటతీర పలికించి, యశ్వతరునివలె నుత్శ్క_ంఠ౯ దాల్చియన్న 
నధితను రంజింప6 జేయవలె నని పురాణక ర్త భావించి యూ శిల్ఫ చమత్కృతి చేసె నని 
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తలంచినచో నిచ్చట నుచితముగా నుండు నని తోచుచున్నది. ఇది (పక్షిప్త్రము కాదని 
భావించినచో నట్టిశల్పచమత్కారము చేసిన గౌరవము మారన కొక్కనికే దక్కాంగలదు. 

మూ(డునంన్క్మృత పతులలో రెండింట: లేనట్టియు, నాంధానువాదములందును గానరా 

నట్టియు, సీచరణమును వకషివ మని భావించి మూలకర్త కేతద్గారవము కల్పించుట 

న్యాయము. అట్టయినచో నది యభఖ్యాన శిల్ప విశేషముగా రాణింప6గలదు, 

ఇట్లు క థాశిల్బ్పబంధురమై వృాదయాహ్హాదకరముగా నున్న యీయు పాఖ్యానము 

నందు చందునియందు మచ్చల వలె గొన్నిలోపములు లేకపోలేదు. అవి : 

1. మదాలసాద్వితీయు. డైన బుతధ్యజు(డు పాతాళమునుండి తిరిగివచ్చుచు శమీక 
మునిని దర్శింపకుండుట, 

2. తాళకేతునంహారము జరుగకుండుట. 

వ. మదాలన పునర్ఫ్భువ యిన తరువాత జాతిన్మరయె యుండియు, విరహమునుగాని, 

భ రృవునన్సమాగమాభిలావకాని [పకటింపకుండుట. 

ఈమూ(డంశములు చ్చితింపండినచోం గథార్థముల కొకనిండుదనము వచ్చి 
యుండెడిది. మొదటియంశము బుతధ్యజుని గురుభ క్రియ క్తిని బోషించియుండెడి ది. శతు 

శషము నుంచకుండ లోకమును నీష్క_ంటక మొనర్చినగౌరవము తాళ కేతునంహారము 

వలనం గలిగియండెడిది. మూ(డవయంశము  మదాలనజాతిన్మరజ్ఞానమును వ్యక్త 
మొనర్చియుండెడిది. కాని, యయంశము నొకవిధముగా నమర్జింపవచ్చును, మదాలన 

పునర్ణన్మమున రూవమదాలన కాదు; యోగిమాత కుచితమైన శమదమాదిగుణముల కాల 

వాలము, విజ్ఞి' ననిధి. కావున నామె విరహిదు లనుభవింపకపోయినను దోషము లేదు. 

కాని, భర్తృపునసృమాగమాకాంక్ష వ్యక్త మొనర్చియుండినచో నతినవాజముగా నుండెడి 

దనుటలో నెల్లేనంశయము లేదు. 

ఈయుపాథ్యానమున గంబళవృతాంతము నిరర్ధక మని కొందయఖు థా వింపవచ్చును* 

మృతు లై నవ్యక్తులు దై వవసాదమున€ బునరుజ్జివితు లగుట కవకాశ మున్న దను 
నంశమును మదాలహపునరుదృవఘట్టమునకు[( బూర్యము కంబళవృతాంతముదాారమున 

పురాణకర్త వ్య క్తముచేసినా. డని గహింప వీలున్నది, కావున నదియుకథార్థపోషక మె 

యగుచున్నది. . 

నెరనులు కొన్ని కానవచ్చుచున్నను ఈయుపాఖ్యానదీ వి కేమియు లోపము కలుగ 

లేదు. వూర్ణచందునియం దేణాంకము లున్నను వున్నమివెన్నెల కెట్టికొదువ యుండును ? 

అలర్కోపొఖ్యానము ; 

యోగినియు, యోగిమాతయు నైన మదాలన బుత ధ్వజునికోర్కెా వై నలర్కుని 

గర్మతునిగా( దీర్చిదిద్దినది. ఆత(డు రాజ్యభారవహనదత్షు: డై చ్యకవ ర్రిత్వము చేవట్టి 
నాండు. ధర్మ కేతమునందు సత్సంతతిని బడ సినా౦డు, వయోవృద్దు ( డైన బుతధ 

క్యు 
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జు (దు మదాలసాద్వితీయు. డై వాన్నవస్థాా శమమును గైకొని వనముల కేగనాండు. 

మదాలన పతివెంట6 బోవుచు! దనకొమరున కొక యపరంజియుంగర మిచ్చి = 

చ. “అనఘ । మమత్వబుద్దు డు గృహన్థు(డు నంతతనర్యదుఃఖకఖా 

జన మటు గాన నెప్పుడు విషాదము బంధువియోగ వి తనా 

శనరిస్పవీడలం గడుననహ్యతరం బగునేని నప్పు డీ 
కనకమయాంగుశీయకము (గక్కున నేర్చుడ, బాపి యిందులోస. 

వ, నూజ్యాక్షరంబుల నేను లిఖించి యిడిన కనక మయశాననవట్టిక వుచ్చుకొని చదువు 

కొనునది యని యాదేశించి యతిని నుచితాశీర్యాదంబుల నభినందించె.” 

(8.272.278) 

ఈపద్య మీయుపా భ్యానము నకు నాందివంటిది, ఇం దాశీర్నిబంధనముతో పాటు 

భా విక థార్థనూచనయు నిమిడియుండుటచె మంగకారంభ కోక గౌరవము నాందుచున్నది. 

అలర్చు_(డు పురుషార్థ తయనిద్ధిని సాధించిన వుడమిజేడు. అతనికి స్యా మాజ్యము నకల 

కుటుంబము. అతడు స్వేయదర్పాహంకారములచే దానిని శాసించి యశము వడయు 

చుండెను. నంనారము దుఃఖమయ మని యోగిమాత పబోధము. రాజ్యనంనారము 

బంధువియోగవి త్తనాశనరివువీడలచే కలగి యనహ్యదుఃఖహేతు వైనవ్వుడు ఆయుంగ 

రము తెరువు మని మాతయాదేశము. భావికథలో సుజాహుకాశవతులదండయా _తవలన 

నలరు. (డు పొంద(బోవు నపారదుఃఖ మామాతృమూ ర్తి రివచనములలో వ్యంజింప(బడు 

చున్నది. శా నన వట్టిక లోనియర్థము లాత నికి శుభములు చేకూర్చి కథ నుభాంత మగునను 

నూచనయు నిందు కలదు. ఇది కథ కెర్పడిన యుత్క్భష్టారంభము । 

నుబాహు6 డలర్చుని వెద్దయన్న. ఆత(డు తనతమ్ము(డు తత్తగ్గమూఢు(డె 

నంసె సారభోగనంగ తు6డై పోవుచున్నా! డని “తరువు నడచు సార్ధమున నాక్క్టారునె 

కొకటియెన నవాచరులు వగచినట్లు” చిత్తమున నెల్లవ్పుడును వికారపడెడివా(డు. తమ్ము 

నికి నీతి గజవి యోగమార్గమున బెట్టవలె నని యన్నయుబలాటముః దాని కొక చక్కని 

పథకము వన్నినాండు నుబావహు(డు, కాశీరాజు నాశ్రయించినా(డు. తమ్మునివై నతనికి( 

గొండెములు చెప్పినాండు. బెదరింపురాయబారము పంవినాండు. అభిమానియైన 

యలర్ము(డు పంవిన నమాధానమున కుఃదిక్తు(డైనాండు. చతురంగబలముల( గూర్చి 

యలర్మ్కునివట్టణ మును జుట్టిముట్టినాండు. అతని నంపదలను, బలమును ధ్వంనము చేసి 

నాండు. అలరు డపొరదుఃఖనము_దమున ముని(గినా(డు, తల్లి యిచ్చిన యుంగరము 

తెరచినా(డు, 

క. నంగంబు విడువ వలయును 

నంగము విడువంగ( గడు నశక్య మయిన( జే. 

యంగవలయు నుత్సుంగము 

నంగరుజకు నొవధంటు నద్భజన మిలన్, 
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క. కామము హేయము విడువం 

గా మదికిని శక్ళ్ణ మెట్లు గాకున్న ముము 

తామతి వలయుం గలవే 

కామవాంధికి ముముక్ష6 గడచిన మందుల్. (8.286287) 

అనువద్యములు కన(బకినవి. అతనిలోని వివులవిషాదమునుండి విచారము జనించినది. 

అది వివేకము నాశోయించి వత్తాతేయునినన్నిధికి నడివించినది. రాజ్యనంసారము తనది 

యను నహంకారముతో మమకారమును, సంగత్యమును, దానిపెం బెంచుకొనినా( 

డలర్కుండు. తనకంటె భిన్ను(డై శతువు తనసొత్తును అపహరించుచుండె నని యతని 

దుఃఖము. భగవంతు! డైన దతాత్రేయు( డతనికి నాత్మబోధ చేసినాడు, బింబ వతీ బింబ 

రూపమున నున్న పర_బహ్మజవాత్మల నెయకపణచి యదై తము సుపదేశించినాండు. 

అలర్కు( డాత్మవివేకియె 

లే. ఆకనం బొక్కటియ యె బట్లనేక ఘటము 

ఇందు బెక్కుయి తోంచుం దా నట్ట యాత్ము( 

డొక(డ నరలందునందును శొగి వెలుంగు(6 

గాన గాశీవతియ నేను గాము వేలు. . (8.297) 

అను జ్ఞానదృ్శష్టిని సాథించినాండు. అవధూత యైన దతా(తేయ( డానందవడినా(డు. జ్ఞాన 

బోధకోపా టనుభూతి నందించినా6డు, యోగసాధనము నెజుకోవేజచినా(డు. నిన్సంగియె 

జీవిత శేషము సాగించుట కనుమతి యిచ్చినాండు. అల్ఫరు( డజ్ఞానతిమిరమును జీల్చిన 

సూర్యభగవానుని వలె( దేజోవంతు(డై రణరంగమునకు వచ్చినా(డు. కాశిరాజును బిలిచి 

రాజ్య మిచ్చి వేయుటకు సిద్ద మెనా6డు, కాశీపతి నతని నవహేళనము బేనినా(డు, అలర్కు6 

డతనికి( దన దివ్యబోధను. 'దేటవజచినా (డు, తమ్మునివై రాగ్యము కన్నులార! గాంచిన 

సుబాహుం డుద్బి, తాను వచ్చినవని యన దని కాశీరాజును నెలవువెడినాండు. అత, 

డబ్బురపడి యనలునంగతి చెప్ప నతని వేడినా6డు. నుబాహు.6 డి ట్రనినాండు.: 

చ. ఘనతరదుఃఖహేతు వెడం గల్లిన(గాని విరక్తి పుట్ట దీ 
తని కని నిశ్చయించి యుచితంబుగ నే నిను నట్టు ల్మాశయిం 

చిన నృపవర్య ! యుద్యమము చేసీతి వెంతయు నిట్లు సీకతం 

బున (బతికె న్పృంబోధమును భూత విరర్తె యము గల్లి యౌత(డ్లున్. (9.878) 

తమ్ముని కాత్మవివెకము కలుగుట కొజ కారాజుతో నింతయత్న ము చయించినా'డు నుబా 

హు6డు. అన్న యన్న అత (దే యన్న 1 అలర్కునియున్నతి( గాంచిన కాశీపతి నుజా 

ర హునిపాదముల నంటి జ్ఞాన భిక్ష నభ్యర్థించి, - కృతార్థు€డై వారణాసి 6౬ జేరుకొనినా (డు. 

బాహు(డు తహైవనమున( [బవెశించినాండు. అలర్కు6డు జ్యేష్ట ష్టపుత్తుని. బట్టా భిషిక్తుని( 

ఎ వనముల కరిగి తపోదీక్ష(6 బూనినా6డు. యోగానంద పారవళ్యములో గొంతెత్తి యిట్టు 

లోక మున బక టించినా(డు : 

fh Es 
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యోగసుఖమునకం టె లే దొండునుఖము. (1.389) 

ఇది యీయుపాథ్యానమునక్షు భరత వాక్యము. సంసారసాగరనిర్మగ్నుల నుద్ధరించు 

దివ్యనౌక యీనందేశము. ఇది నర్జలోక మంగళాకుంచ్నీ. 

యోగసాధన పధానమైన యోకథయందు సగముమేరకు శాస్త్రభాగ మాక మించి 

యున్నను కథను విగువుతో నట్టి వెట్టం గలిగినకీలకము లీకథలో. గొన్ని కలవు. వానిని 

నిర్యహించినవిధమే యీకథాఘట్టములోని యా ఖ్యాన శిల్పము. మదాలనపబోధ మీకథకు 

గుండెకాయ. దానిని నుపాఖ్యానారంభమున నూచించియు! గథాగర్భుమున!( గాని లేట 

వటుపలేదు. నుజాహుని నత్చంయత్నము ఈకథలోని [క్రియాళక్తి. అలర్హుని వివేక 

వికాస్మకమవిన్యాన మీకథజీవితము. '“యోగసుఖమునకంటె లే దొండునుఖి మను 
నలర్కుని్నిిపకటమే యిక్కథావల సిద్ధి. క థార్థనూచనలతో భావి నువలక్షింవ6జేసి దానిని( 

(బత్యక్షీ కరించుటలో వై విధ్యము, వైశిష్ట్యము, పూర్వాపరసంయోజనము, చిత్త వృత్తి 

పరిణామ వికాసవ్యంజనము మొదలగు శిల్పగుణములు భా సేంచునట్టు చేయుటయే అలర్కో 

పాఖా నసంవిధానన్వరూపము, 

జడోపాఖ్యానమునందలి యంతర్జాథలయుక్కు నిర్మాణవిధానము వ్యష్టైగా( గొంత 

పరిశీలింపంబడినది. ఇంక నా కథల నంయోజనమువలన సమిష్టిగా నేర్పడు నుపాఖ్యాన 
సౌందర్యమునుగుటించి కొంతసర్యాలోచనము చెయ(బడుచున్న ది. 

దతాతేయ( డలర్కూన కాత్మయోగము టోధించినవిధమును బిలుపుట యీకథల 
పరమతాత్నర్యము. గురుశిమ్యల యుత్న త్తివికా నవరిపాకావస్థలను నహేతుకముగా( జితిం 

చుటయే యీకథశానంయోజనమందలి సౌందర్యము. కౌళశికోపాఖ్యానము దత్తా తేయోత్స 
శకి మూలమెనది. మునికుమారులసా హచర్యము దత్తాాతేయునియం దవధూతవ్వ, తిని. 

(బేరేచినది. జంభాసురవృతాంతము దతాతేయని యా శిత వాత్సల్యమును స్పష్టపజచి 
నది. కార్తవీర్యార్డునునిగాథ దత్మాతేయనియోగవిభూతిని, నర్వకా మ్యార్ధ్మ్పపడాతృత్వ 
మును స్థాదించినది. కువలయాశ్యమదాలసావృత్తాంతము అలర్కుునియందు నై జముగా 
ని మేపింప6బడిన రాజర్షి సంనె్క్కారమునకు మూలాధార మై నిలిచిన ది. బుత ధ్వజునిష్యాత 

ధర్మమును, మదాలనయొక్కపరమయోగినీధర్మమును కలసి నూత్నముగా వెలసిన 
యవూర్వునమన్వయశళ క్రి యలర్చు_(డు., అతనియందలికాతధర్మ మతనినిం బైతృక 
మైన మహాస్నామాజ్యమునకు స_మాట్టు నొనర్చినది. మదాలన యొనర్చిన ధర్మకర్మ 
పబోధ మాతనిసార్యభౌమత్యమునకు సౌరభ్య మబ్బించినది. సుజాహునివివేక మలర్లుని 
యందు నిర్య్వేదము పుట్టించినది. మడాలన హేమశానన మతనియందు ముముతుభావము 
మేలొల్సినది. దతాతేయవసాదము మోక్షసాధక మగు నాత్మయోగ మతనికి సిద్ధింవ( 
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నమున, గార్యకారణసంబంధ మతిసహజముగా. జి: తింప(బడది 

ఆ 

విన్యాస మమదియుండుటచే నీయుపాథ్యానమునకు నజాతియ న్ థార్థనమాధాన సౌందర- 

మబ్బుచున్నది. అట్టివానిలో6 _బన్ఫుటముగా( గనవచ్చు కొన్ని యంశ ములు మాత 

మిచ్చట వెరొ_న(బడుచున్న వి, 

(1) పై కథలయందు నలుగురు వపత్నివతలు (పస్తావింపంబడిరి. వారిచిత్త వృత్తు 

అను వరునగా( బురుషార్థ చతుష్టయ వధానము లగునట్లు చితించుట యొక వి శేషము. 

కౌశికునిభార్య యొక వతివత. ఆమెయందు ధ ర్మైకచిత్తవృత్తి వర్తింపంబడినది. పతి 

పాషలు _తికరణశుద్ధిగా. జేయటయ యామెజీవితలక్ష్యము. అననూయాదెవి యామె 

నందుల కే యిట్లు [ప్రశంసించినది : 

ఉ. “నీ వతిధ న్యురాలవు వినీతవు పుణ్యచరి[త వెంతయు 

నైవముకం టె నెక్కుడుగ( దత్సరతం బతి గారవింతు పూ 

జావినయోవచారముల సంతతముం బరితుష్టు! జెయు దీ 

భూవలయంబున నృతులు పోలరు నిన్ను! బతి వతామణీ ! (2. 190) 

అననూయ తవస్వినియైన వత్మివత, ఆమె పాత్మివత్యము లోకల్యాణసాధనకును, వరమ 
యోగ్యు లైన .వుకుల( బడయుటకును ఉపయు క్తమై యర్ధసాధన వ వవణమైనది. కువల 

యాప్వునిజనని మటియొకపరి వత, ఆమెకు వీరమాత కావలయు ననెడి గాఢవాంఛ 

కలదు. వీరమరణము నొందిన పుత్రు( జామె కాగొరవము కలిగించినా6 డని తలచి 

యామె గర్వించినది. 

ఆ. '“'ఉగవైరివిజయి యొండె మృతు( డొండె 

నాజిభూమి నెప్పు డగు చనూజు' 

డప్పుడు గర్భుదుఃఖ మతివకు నఫలతఈ 

బొందు నని తలంతు భూపవర్య 1 ( $9) 

అనుత త్వ మామెది. పాతలి_వత్యమునకు ఫలము పరమయోగ్యమైననంతానము. భార్యగా( 

బతిని సేవించుట యెంతముఖ్యమెః మాతగా భర ర ఎ(వతిబింబమైన పుత్తుని( దదాశయాను 

గుణముగా( ( దీర్చి దిధుటయు ము నతి కంతధర్మము, అ; _తిమహర్షి సంతానమైన దతాత్రేయ (డు 

మహాయాగి యిన్ నాయడు, న! తుజిన్మహారా జువుర్తు (డు బుత ధ్యోజు (డు ధర్మ వీరు. డై నాండు. 

వా రట్టగుటకు( బతి వత లైన వారిమాతృమూర్తులయాశయములే కారణములు. అత్త 

పరమయోగినియైన మదాలస మగనియానతి ననునరించి యలర్కుని. గర్మకునిగా( 

దీర్చిదిద్ధిన ది. అహంకార్శవధానమైన యధికారముతో€ గూడినరాజ్యకర్మ దుఃఖదాయక 

మని గుర్తించిన యాపతివత పుత్తు తుని కుచితనమయమున హేమశాననముఖమునC దత 

మార్తోభ దేశము ము చెసినది. పతిమృతివార వినినంతమ్మాతముననే విగత పాణయైన మహో 
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పతి వత మదాలన, ఆమె యజరామర మైన యాత్మజ్ఞానసిద్ధిని పుత్తులకు( (బసాదించి 

నది; మోక్షపదవి నందించినది. ఇట్లు పతి ఎదతాచతుష్టయవవిత్రచరితము పురుషార్థ 

చతుష్టయవబో ధనమర్భముగా ననుసంధించుట యిందలిసంవిధాన సౌందర్యము. 

(2) దతాతేయాలర్కుల మాతృమూర్తుల ను యోగిమాతలుగా6 జి; తించినవిధము 

నందు వై విధ్యము పాటించియండుట యిందలి యొకవిశేషము. అననూయ య; _తీిమహర్ష 

భార్య. ఆమె పుత్తు)(డు విష్ట్యంశసంభూతు(డై న యవధూత. అత( డాజన్మయోగ 

సిద్ధు (డు, అతడు పుట్టుక తోడనే పరిపక్వమైనఫల మువంటివాండు, ఆతనిజన్మము వలననే 

యననూయ యోగమాత యెనది, అనసూయ కౌశిక నతివంటి పత్మివతలకు( బతి వతా 

ధర్మముల బోధించినది కాని స్వీయపుతు9లకు పరమయా గిధర్మములు బోధింవలేదు. 

ఆమె పత్మివతామతల్లులకు గురుస్టానము. మహాయోగులకు జన్మస్థా నము. మదాలన ధర్మ 

న చడ వర్తి క్రె( బట్టమహిషి. ఆమెయుక్క్ల గార్హన్య్యధర్మ వృక్షము కాసీన 

ములలో. గట్టక డపటిది యలర్కాఖ్యము, అలర్కునకు. బూర్యమే విక్రాంతి 

see మర్దను లామెరు( బుత్రులై జన్మించి యామె నబోధమావాత్మ్యముచె జ్ఞా జ్ఞానులై 

నిన్ఫంగవ్య ఎకిని స్వేకరించిరి. వికాంతాదు లాజ శన్మయోగ న్ద్ధులు కారు. కాని, యనమాన 
Cw 

సాధకులు. మాతృబోధముచె _పబుద్ధు లై లన యోగసిద్ధిని సాధించిన బుద్ధిమంతులు. అరా 

యలర్కు(డును. మదాలన పతీవతలకు ధర్మములు బి బోధించినగురుస్టానము కాదు, మహో 

యోగులకు((బబోధము నిర్వహించిన యాచార్యపేఠము, పత్మివతాధ ర్మైఠకపరాయణమైన 

యీపతి వతాద్యయమునందు వృత్తి వె విధ్యమును _బదర్శించి యవాఖ్యానపూర్వొత ర 

ఖండములందు అద్వైత మగు ద్వ్వైతమును _బదర్శించినాండు పురాణకర్త, 

(8) మృతులు సజీవు లగు వృతాంతము లిందు రెండు కలవు. దతాాతేయుని 

జన్మగాథలో( గొశికునియొక,_యు, అలర్కునిజన్మ గాథలో మదాలనయొక యు 

వృతాంతము లట్టివి. ఈకథయందు మృతు(డైన కౌశికుండు జగత్తోభము నివారింప 

బడుటకై |బతికింవ(బడెను. మృత యైన మదాలన ధర్మ యోభము కాకుండుట కై బతి 

కింప(బడెను. కౌశికుడు కుష్టవ్యాధివీడితు(డై మూర్తి కట్టిన హేయరనమువలె నున్నప్పుడు 
చనిపోయి విగతామయునిగను, నవయౌవనునిగను, తేజోవిభవాధికునిగను, ఆతినుంద 

రునిగను, నురన ఏన్నిభునిగను పున రుజీవితు6 డయ్యెను. మదాలన యనమానసౌకుమా 

రోోల్లసితమృదుతనూలతావిలాన సమదభరాలనయెన మహారాణిగా( జనిపోయి తద్వయో 

రూవకాంతివిలననమ్ములతో గూడిన వరమయోగినిగా( బునరుద్భవించినది, కౌఠికుని 

ప్రాణములు పరమతపస్వినియిచ్చాశక్త వలన( బునస్థ్రావిత మైనవి, మదాలన్మపాణములు 

తప్ గౌకర్మనిమ్టండైన పాతాళపతినంకల్పనమాధియందు ఫణమధ్యమున జన్మించిన పాంచ 

భౌతికకాయము నాశ్రయించి నిలిచినవి, నిస్సార మై మెనట్టియు, నిరర్థక మైనట్టియు నవస్థను 

త్యజించి బీవుండు సారవంత మైనట్టియు, సార్థక మైనట్టియ నూత నా వస నాశ్రయించి 

*రసాధనోన్ముఖమైన సంస్కారమును వేలార్చుటయే వ పునర్తీవన మన6బడు 

అను జ తంచుటయే యిందలి వవమారము - 
థి 

ef ఏ ర్య చ 
Cr 
స్ 
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(4) ఈయుపాఖ్యానమున నిరువు రాచార్యులు చిత్రింవ(బడిరి, మొదటివా(డు 
సాశాద్విష్ట్వంశనంభూతు(డై న దతాతేయయో గి. ఆత (డు త్రెలోక్యసా[మాజ్యలక్ష్మిని 

రాతనుల బారినుండి తవ్పీంచి వాసవున కప్పగించిన మహానుభావు(డు; కా ర్రవీర్యుండు 

కోరిన యవూర్వ్యవరములను (బనాదించిన సిద్ధపర మెళ్వరుండు; అలర్కునకు నిర్గుణపర 

(బమ్మైక్యయోగము నువదేశించిన పరమయోగీందుండు. ఇత. డియుపాథ్యానమున( 

(బనక్తుండయ్యెడ్మిపధానపురుషుండు. ఇంక రెండవయాచార్యుండు నుబాహు(డు. అత(డు 

కాశీపతికి మోక్షమార్గ ముపదేశించిన జ్ఞాని. అతనియందలిజ్ఞానము. మదాలన యుగ్గు 

పాలతో రంగరించి పెట్టినది. అవతారమూర్తు లైన యవధూతలేకాక _వటోధాభ్యాన సిద్దు 

లైన యోగ విద్యావిదగ్గులును పరమగురువీథ మధిష్టింవ నర్లు లగుదు రని వ్యంగ్యముగా! 

దెల్పుటయే యిందలి తాత్పర్యము, 

(5) దతాతేయుని సేవించిన భర్తులు ముగు, రీకథలయందు  వర్ణింప[బడిరి, 

మువ్వురును ధ రైకచి తవృత్తులె యుండుట వారియందు నమానముగా నున గుణము. 

కాగా వారు (క్రమముగా నర్ధకామమోక్షసాధకులైై రాణించుట యిందలి 'విశేషము. ఇం|దు(డు 

తి విష్టపసా[మాజ్యమును గోరి దత్తా తేయుని నేవించుటచే నర్ధకామి యన(బడుచున్నా (డు, 

కార్తవీర్యుండు భూవహనమహనీయ సామర్థ్యమును |బసాదించు ననేకవరముల గోరి 

యతని కామపరత్వమును వ్య కము చేసికొనినాడు. అలర్చు_(డు నిర్గుణ బహ్మైక్యము 

నొందించు యోగము నువదేశము నొంది సాధించినముముషువు, ధర్మభి త్రిక చెం జి తింప( 

బడిన (త్రివర్గ చితము లీదతా|తేయశిమ్యల మూర్తులు, 

గ 

(6) ముఖ|తయముతో ముగ్గ మోహనమూ ర్రియె విరాజిల్లు దతా(తేయుని దివ్య 

మాహాత్మ్యము కీ ర్రింవ(బడిన యీయుపాశ్త్యానమున( |దిమూర్తులు కథాగతికి( దోడువడు 

చుండుట యొక చమతా్య రము, | పభాక రోదయము లేక కాలములు సిక్కువడి లోకములు 

నంతోభించునపుడు పరమపతివతయ్రైన యననూయ యక్కార్యము చక్క'బెట్టం గలదని 

నూచించినది విరించి; మదాలసా[పాణపదాన మొనరించినది మహెళ్యరు(డు: ఆలర్చు. 

నికి బహ్మజ్ఞానోపదేళ మొనరించినది విష్ట్రంశనంభూతు( డైన దతా _తేయు(డు. తిమూ 

ర్తులు కుమారతయముగా నననూయకు జన్మించుటయు నిందు వగ్గింన(బడినది. (తిగుణా 

త్మకమైన దె వవృతులలో సత్త్వగుణ పాధాన్యమును [(బకటించుట ' యీనంరా 

స్వారోచిష మనుసంభవము : 

మారం డేయపురాణాంతర్గత ము లైన మనుచరితలలో స్వారోచిషమను, 

వృత్తాంతము రసోదంచిత మైనది. మారన మహాకవి యీకథను తనరచనాశిల్పకౌళల 

మంతయు వెలార్చి తీర్చిదివైను. కావున నికథ మనుకథలలో నాయకమణి యన(దగి 

యున్నది. 
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510 _వథ మాం, ధమహాపురాణము 

స్వారో చిషమను సంభవ మన(గనే తెలుగువారికి చప్పున స్పురించునది వరూధినీ 

_వవరులవృతాంతము, ఈరెండుపా[తలు తెలుగువారి కతినన్నిహితమురై చిరంజ జీవుల 

యున్నవనుటలో నతిశయో క్తిలేదు. వరూథిని తనంతట తాను ప్రవరుని వలచి, యాతనిజే 

దిరస్మరింప(ంబడిన అప్పరోంగన. దివ? ్రవనితావరిష్యంగ సొ ఖ్యము నల వోక గా (తోసిరా 

జనిన శమగుణాన్విత విప్రుడు |పవరుండు. తెలుంగునాంట నేడు పరత్రీపరాబ్ము( డను 
నర్ధమున ' “పవర” శబ్దమును జాతీయముగా ( ప్రయాోగించుట కలదు. ఈ పాత్ర సృష్టి 

తెలుంగువారివై నంత; 'వభావము వె చినది. 

[పవరాఖ్యను విపునకు మొట్టమొదట వెట్టినపా(డు మారనమహాకవి, ఆమధుర 

తలి మెంతయుదా త్తమైనదో కాసి ' వవరనామధే యము తెలుగువారి కమృత పాయమై 

వారి యాదరాభిమానములను జూరగొనినది. 

మూలమున ; 

4. "కశ్చి వ్వ్రజాత్ని! పవర; పురేజభూ దరుణాస్పదే 

వరుణాయా న్తకు విపో రూ పేణాత్యశ్వినా వపి.” (58,5) 

అని యున్నది. ఈ శ్లోకమున నంస్క్బృత పురాణక ర్త అశ్వనీదేవతలకం టె రూపవంతు( 

డైన విపు నొకనింగూర్చి తెలువుచు నత(డు నివసించిన నగరనామమును, దానినమీవ 

మున నున్న నది పేరును బత్యేకించి చెప్పేయు, ద్విజాత్మిపవరు! డైన యామహనీయుని 

యుజ్వ్వలనామమును మాాతము చెప్పక వదలివై చినాండు. పవరు. డన్నది యతని 

నామమె యైనట్లు అందు నిబంధించిన చో శ్లాకనిర్మాణ మొక సమ్యగశిల్పము నా|శయించి 

యుండెడి ది. శిల్పమర్శడ్డా శూర డైన మారన యీయాంతర్యమును [గహించి, ద్విజాత్మిపవ వర 

సమానమందలి (శేష్టవాచం వ మును నం ంజ్ఞగా మార్చివై చెను, దానితో అనామకు(డై న 

|పవరు(డు _్రసీద్ధాఖ్యు( డయ్యను, 

మారన ద్యిజాతి_పవరునకు నామకరణము చేసె ననుటకు వీలులేకుండ కరంగిజే 

ముదాక్షరళాలయందు తెలు(గులిపిలో ము దింవంబడిన సంస్కృతమార్కండేయము 

వైెశోకమున ''కళ్ళ్చి ద్విజాతిః  పవరః” అని చెప్పుచున్నది. దానితో మారనకు రావలనిన 
గొర్రవము మూలకర్త క బ్బుచున్నది. పరిశీలించిచూడ6గా ''“ద్విజాతిఖపవరః” అను 

పాఠము తత్పురాణపరిష్క ర్తలు క ల్చించినట్టు తోచుచున్నది. తరంగిణీ వెస్ వతిలోని 

పాఠము ఉత్తరాద్మ్శిపతులలో కానరాదు. నేను స్వయముగా బొంజాయి, కలకతా[పతులను 
చూచినాను. వానియందు లేదు. మార్కండేయపురాణము నాంగ మున ననువదించిన పర్గిటరు 

తనయనువాదమున నావి పుడు [పవరాఖ్యు( డని చెప్పలెదు.26 అత6డును బెక్కపతు 

లను జూచి యనువాదమును wn ంచితి నని పీఠికలో! జెప్పుకొనియున్నా6డు. ఇన్న్ 

పతులలో లేనిది యీతెలు(గలివె పతిలో. నెట్టు చేరిన దని | తిని పశ్న. మదరాన్ను! 
fer 

26. ‘‘There lived a certain brahman eminent among the dyvijas in the 
town Arunaspada...... "—See-Pargitars M.P. Page 392; Chap. 
Lxi జా, 5.6. 
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వరిష_రించినవారు తెలుగువారు. వారి వై మారనయనువాదముయొక్కాయు, వెస్తన 

[పబంధముయుక్కయు (వభావము తప్పక యుండును. అందువలననే మూలమున 

. ఆని దిద్రినారు. అంతటితో నాగలేదు. వరూథి [(పవఠనంభాషణమున 

హ్మణ ఉవాచ” అన్న వారం గ్రముల క బదులు “* పవరఃి (ఉవాచ) అని మార్చి 

నారు. వె వెచ్చు మూలమున భైకమలం దెచ్చట కానరాని “సి 

విదు(డైన బాహ్మణునికి (జషధనిద్దునికి) బదులు వాడినారు. నాన 1... 

జూచితి మని పురాణమంతటను పాఠాంతరముల నిచ్చిన యావరిష్క్ల రలు వైనంజెవ్పిన 
వానికి? బాఠాంతరము లున్నను పెర్కానుట మానివై చిరి, ఏతత్కారణములచే నీపాఠము 

నవ్యమనియు, కల్పితమనియు, స్పష్టమగుచున్నది. మారనకు (పవరాఖ్యకల్పన గౌరవ వము 

నిల్చుచున్న ది 1 | 

మారన స్వారోచిషమన్యంతరకథ నీకిందిపద్యముతో నారంభించెను. 

లో 

క. వరుణాతటినీతటమున 

నరుణాన్సద మను పురంబునం పతులగుణో 

త్తరుండు గలం డొక్క ధరణీ 

సురవరు( డశ్వినులకంటె సుందరు6 డెందున్, (4.215) 

వరుణాతటిసీతటమున నరుణాసృదపురము కల దనుటచి నానగరము నమశీతోష్టాది 

సౌఖ్యములతో సర్వ (బుతు) కాలనివానయోగ్యమె రాణించు నని భావము. అట్టివురమున 

ధరణీనురవరు' డొక(డు కల డని తెలుపుచు నతడు _ అరులగుజో త్తరు( డనియు, 

నశ్వినులకం టి నుందరు( డై నవా డనియు మారన వర్ణించెను. దానిచే _బవరాఖ్యుని 

యందు దేవాంగన యగు వరూఛినిచే వరింప(బడునంతటి లోకో తరసౌందర్యముతో పాటు 

దేవతలయందును గానరాని విష యవై ముఖ్య మనెడి విశిష్టగుణమును గలదని చెప్పి, 

యతనిలోకో త్రరగుణ తశ స్తి చేసి యు తమనాయకత్య మతనియందు6. గల దని వ్యంగ్య 

ముగా నూచించియున్నా (డు, నుకుమారమూ ర్తి యనుటచే నాతడు మృదుస్యభావు( 

డనియు, నెదుటివారిమనన్సు నొవ్యకుండ మాడలాడు చతురు6 డనియు, నుదాత్తు( 

డనుటచే ధీరోదాత్తుని కుండ6దగు నవికత్తనత్వ్యము, క్షమ, గాంభీర్యము, దృధథ వతము 

మొదలగు నహజగుణములచే నొప్పారువా( డనియు( దెంటటవడుచున్న ది. మూలము 

నందలి 'నద్భృ తః అనువిశేషణమును మారన యనువదింపక వదలి యాతని బీవిత 

సద్య త్తీవర్ణనముబేతనే దానిని వ్యంజింప( జేనీనా(డు. పవరు(డు గుణో త్తరుండనియు, 

నుదాత్తుం డనియు మూలాతిశాయిగా వర్ణించి మారన యతనిగుణరూపచితమున కొకవై 

శిష్ట్య్రము ము నాపొదించెను. 

(పవరునియందుం |బధానముగా(. గగ వచ్చునని రెండు వత్యేకలక్షణములు. 

| అలి ఖజనార్బనాభిర తి, వ, సకలావ ఏతలవి శేషనందర్శ )నాభిలాష. ఈ రండింటిని 

మారన మూలముకంటె ల్పరమబీయముగం నుండ్చునటు ఆలు6గు చిపెనా6€డు, 
అ య 



ఓ] ల్రి (పథమాంధధమవావురాణము 

చ. అతిసుకుమారమూ రి [(వవరాభ్యు( డుదాత్తుండు వేదపారగం 

డతిథిజనార్బ్భనావీరతు6 డై డె చరియించుచు, శెలకా ననా= 

చితసక లావనీతలవి శేషములెల్టను పీతి గన్హాన 

న్మతి( గడు గోరుచుండి... ౬... ౬ అ (4214) 

ఇం” మూలమున నతడు సదా అతిథిపియు. డనియు, ర్మాతులయం దరుదెంచిన యతిభులకు 

నైత మృాశయ మిచ్చువా! డనియు, (556.6) అతిరమ్యవనో ద్యాననానానగరశోభిత మైన 

వనుంధరను దర్శింప వలెనను కోర్కె కలవా డనియ (558.7) వర్షింపంబడినది 

మారన యర్దర్శాతిచెళ వచ్చిన యతిథులకునైతము నాతిథ్య మిచ్చెడివా. డనుమాటను 

వదలను. కాని, తతాతృర్యస్పోరక మగు “అతిథిజనార్భనాభిరతి” యను సార్థకమైన 

సమానమును గల్సించెను. ఈకథలో నర్ధరా|త్రివెళ నతిథుల నాదరించిన నన్నివేళ 

మేదియు6 గానరాక పోవుటచె దానికిని క థార్థములకును (బత్యక్ష సంబంధము లేదనియు 

మారన భావించియుండవచ్చును ! మూలమునందు వనోద్యాననగరళోభితమైన వనుంధ 
రను గా న సచ్చ కలదని వరి ంప(బడినది. కాని, పాదలేపధారణానంతరము (పథ 

మముగా( [బవరుండు హి మవన్న గవిభవవిలననాలోకన కుతూ హలి యైనట్లు చెప్పబడినది. 

ఆకుతూహలమున కనుగుణముగా లే దీయధిలావ, అందుల కై “3 లకాననాంచితనకలా 

వనీతలవిశేషము లెల్లను బీతి. గన్లానన్ తన్మతి. గడు( గోరుచుండున్” నని పేర్కొని 
నాడు. ౩ ౬వనమును నమానిఖరమున స్థావించుటయందుమ, “అవనీతల వి శేష 

సందర్శనా భిలాషి” యనుటయందును, "మతిన గడు గోరుముండు” నని పేర్కొనుట 

యందును _ (బవరుని హెమాలయగమనము, తన్న గవి శషనందర్శనము, తన్మూలమైన 

పాదలేవనంపాదనము _ అనుక థార్థములకు నాంతరములై న హేతువులను శిల్ప విశిష్ట 

ముగ్గా( గల్పించునై పుణ్యమును రిని (ప్రదర్శించినా (డు, 

ఒక నా6 డెళ యాష షధ సిద్ధు (డు (పవరునియింటికి వచ్చెను (ఈ, 214). మూలమున 

నత డౌషధవభావజ్ఞు( డనియ, మంతవిద్యావిశారదు( డనియు (558.86), మం[త 
న్స్ 

విద్యంతసాధకు( డనియు, (తరం. పె.) వర్ణింవయబడియుండ (గా నాతసివ్యక్షి త్వ 

మంతయు దితిదిందించునబ్లును, మంతాషధ్మివభావమ. చే నాకాశగమనసీద్ధిని సాధించిన 

సిద్దధావము స్ఫురించునట్టును రక దొషధసిద్ధు( డనునమానము సంఘటించి మారన సారవ 

(వచన మొనర్చినా (డు. 

జొషధ సిద్ధు (డు నట్ బాద లేవము వా డింరినకుట్టమును మారన కడు 

th వూజలచెే హృష్టచి తునిగా? జెచ్చెర! జేసె నని మారన రచించెను. “అభా ్ యగతన్య్యయం 

విమ్లుః "అని భావించుట హైందవగార్త 1, ఫ్రనం్యవదాయము. దేవునికి వభెనే యతిథికిని ష్లో 
గౌపచారాదివూజనములు సలువుట భారతీయుల యాచారము. మార్చ. జేయవురాణమన 
మడదాలగ యలర్కునకు దోధించినక ర్మ పద్దతియందు గార్త న్థ్యధర్మమునం వతిథివూడావిథి 
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ఆ న్న పొధాన్య ముగ్గ డింవ(బడినది (తే. 156-160). అతిథిని భక్తితో గోకి కొల6ది( 

బూబించుటయు, మృష్టాన్న సంకలనముబె( గాని, క్రిలేనిచో( జబివరకు నంబుశాకదానముచే 

నైనను నతని. |బముదితాత్యు నానర్చుటయు ధర్మ మని యందు వక్కాణింప6ంబడి 

యున్నది. వవరు(డు “వందనపూజల హృష్టచిత్తుగా( జెచ్చెర( జేసె" (4.215) ననుటలో 

నాయాతిథ్యభర్మమంతయు( జాటించె నని వ్యంజింప(బడినది, వందనాదికమైన పూజతో 

నతిథి _వనన్ను6 డయ్యె ననియు, ఉచితాహారనివెదనమున( [బహృష్టచిత్తు. డయ్యె 

ననియు నిందలితాత్పర్యము. 'చెచ్చెరస్' అనుటచే నాతనిపూజావిధానమునందు భక్తి, 

వినయము, అ్యపమత్తత, తత్తరవాటు, ఆతుకత, అభిరతి యను _ భావానుభావములు 

వ్యంజింప(బడుచున్న వి. 

'ఇమ్మహా( జూచిన విశేషవు; జోద్యముల౮ో గుణించి చెప్పు మని (ప్రవరుడు 

సిద్దుని. బత్యేకించి యడిగెను (4. 215). మూలమున నభ్యర్థించె నని మాత్రమే కలదు 
(58. 9). మారన [వవరు( డవనీతలవి శేషముల. గనాన, గడు(గోరుచుండువా( డని 

వెనుక తెలివీయుండుటచే_ నతనిమనోభావము తేటపడున ట్రిచ్చట వి శేషపు(జో ద్యముల. 

గూర్చిన్నపళశ్నాదికము నడిగించినా(డు. చప్పని సామాన్యవిషయములు విని సంతృ్భ ప్రీ 

పడెడుసామాన్యుండు కా(డు | పవరు(డు; అచ్చెరువు గొలువు నద్భుత వివెషములు విని 

భూవలయసందర్శనా భిరతిని వి స్తరించుకొను వివేకి. ఆతనిమాటలు అతనిజిజ్ఞానకు వ్యాఖ్యా 

నములు, “అచ్చుగ( జెప్పవే” యని వేడుట యతనినత్యాన్వేషణ పరత్వమున కచ్చమెన 

తార్కాణము 1 

మూలమున సిద్దు,డు తాను గాంచినదేశముల (గూర్చియు, రమ్యములైన నగరము 
లను గూర్చియు, నదీవన శ లవుణ్యాయతనముల గూర్చియు దెల్పె నని వర్ణింప(బడి 

యుండ మారన యాత. డనేకదేశముల' _దిమ్మరి వానియం దొగి( బెక్కుచో ద్యములు 

గాంచినట్లు పేర్కొనెను.2” అన(గా నాంధమున నగరనదీవన 7 లాదులు దర్శించినట్లు 

(పత్యేక ముగా, జెప్పలే దని తాత్పర్యము, ఇట్లు రచించుటకు( గల హేతువు బహుశః 

మూలక ర్తయు, మారనయు ననంతరవవరపా తా నుభావవర్ణనానుకూలముగ సిద్దుని 

వాక్యములను నమకూర్చు యత్నించుట యనియె తోచుచున్నది. సిద్దునివాక్యములు విని 

_వవరు(డు విస్మయావిష్టు. డయ్యెనని మూలము (కి. 10); వెటకారవునవ్వు నవ్వె నని 

మారన (6, 218). ఆయవహేళనము మారన చేనిన కల్పన. మూలమున విషయమును 

విభజించి వేజుగా, జెప్పుటచె (కోతయందు విస్మయము పొడనూవినది. ఆంధమున 

“ననేళదేశముల్” ““కచ్చరో* “దిమ్మరితి” “కాంచితి వెక్కు చోద్యముల్ ” అనువద 

ముల బయోగించుటచే వ్యంగ్యముగా భానించు నిద్దునిదాంబిక త్వమును, (పగల్భతయు( 

(శోతయం చవిశ్వానపూర్వుక్యపహానము జనింపం జేసినవి 

సంస్కృత వురాణమున( (బ్రవరునియాశ్చర్యము వ్య క్షమగ నట్టుగను, ఆం! ధమున 

97, చూడు: మార్భం. మహాప, 58. 9.10 మారన మార్కు. 4. లి1ేల్, 



జ. _పథమాంధమపహాపుంంణము 

సరనియవిక్వాన మచ్చువడునట్ల నట్లును పలుకులు పొందువజుప(బడియండుట గమనింప( 

గినది. 

మూలము : 

శ్లో అనేకదేశ దర్శిత్వే నాత్మిశమనమన్వితః 
త్యం నాతివ్బద్దో వయసా నాతివృత్త శ్చ యావనాత్ 

కథ మల్చేనకాలేన వృథివి మటసి ద్విజ॥ . (58.11) 

ఆం; ధము ; 

డ్, వాయపుర రజ్జు లేల మునివల్లభ | వృద్ధు(డ వొండె(గావు లే! 

[(బాయపువాః:డ వ్వదివనరమ్యము లైన యనేక దేశము 

ల్రియుత : యల్బకాలమున6 | దిమ్యర ర శక్యమె ? నికు నెమ్మెయి 

న్వేయనునేల న నమ్మ నెద సీవలు కన్న మునీందు( డిట్టనున. (ఉత1/) 

ఈ రెండింటిని. బోల్చి చూచినచో మారన మూలముకంటె “వాయన్సరజ్ఞులేల ముని 
వల్చభ :” ''ధీయుత”” “వేయను నెల నమ్మ నెద నీవలుకో- అనుపదముల నధిక 
ముగా వాడీ (పవరునివాక్కులను. దత్కాలావస్థ కనుగుణముగా; దీర్చిదిద్దినాః డని 

న్పషవపడ(గలదు, _పవరు॥ డుదాత్తు( డగుటబె నాత్మస్తుతివిముఖు (శు, సిద్ధు నిమాటలలో 

నాత్మ (పత్యయము, దాంభిక తము గుప్పున వాననకొట్టుచున్నవి, దాని నాతండు విని 

నహింవలేక పో యినాండు. సిద్ధు నివాలక ము గాంచినదో లే బాయప్పవానివలె( గానవచ్చు 

చున్నాడు. ఆది మణీయు నతని కుడుకెక్కించినది. వ్యర్థములై న యాత్మ స్తుతు 

లెలనయా ! యాగు మని వారించినాండు మొదట. మునివల్లభ : యని గడునరిగా గౌరవ 

మును మర్నుగుక్కలో నొలక పోనినాండు. మూలమున సిద్దు నిపట్ట ద్విజశబ్దము మాతమే 

బోడ (బడినది. మారన యతనిని మునివల్రభుని, మునీందుని, మునిపాలకుని. జేనివ చి 

నాండు. దానివలన. (బవరు, డాతనిని వయ్యోద్దునిగా. గాక జ్ఞానవృద్ధునిగా గ గౌరవించు 

చున్నాః డని తెలియనగును. “దీయత ః" యనునంబుద్ధి యాభావమును స్థిరీక రించు 

చున్నది. మూలమున ననేకదెశము లని మా|తముండ మారన యవి 'య। దివనరమ్యము 

లని విశేషించి వవరునిచి త్రవృ త్రిని వ్యజింన(జేసినా(డు, ' “అనేక దేశముల్” అనునమాన 

మును. బద్యపా దాంతమునఎదు నంధించి, పూర్యపద్యమునంరలి సిద్దవాక్యములకు ( (బతి 

వింబభావమును గల్చించి, వద్యరచనమున నరితుుకము నేర్పజచుటయే కాక సిద్దుని 

మాటలతోనే యాతని నె క్రిపొ డుచుచున్నట్టు చితించెను. “తిమ్మరశర్యమె ? యను 

_పళ్నయును నిట్టు కూర్చ బడినదే. 'దీయుతః? యనుటలో. దెలుగున ' “"బుద్ధీమంతు(డా!' | 

యనెడు నొకానొక వెటకారపు స్పూర్తిని మారన పొదిగియుంచినా.డు. ' “సిక్సు నెమ్మెయిన్ 

శఠ్య్యమె ?” “వేయును నేల నమ్మ నెద నీపలుకున” అను వాశ్యములందు( (_బవరుని 

యవిశ్వానమును న్చుటికరించినాండు. లేం జాయపువా(డై న యౌషధసిద్దుని పై సమాన 

వయన్ను. (డైన పవరుండు వయోనుగుణమైన కించిత్సాఢిమతో ని ట్రొళవినురు విసిరి 
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నట్లు మారన ' చి; _తించుటలో, గథాపయోజనము మజణియుకటి సాధింప(బడుచున్నది. 

భూవల యవి శేషములు గనొన నెమ్మెయి నేరికి శక్యము: కాదని ఘంటావథముగా( జెప్పు 

యువ పవరునకు నొక [యాకువనరుతో నాక్కపగలిం టిలో యోజననహ్మనము యానము 

చేయవచ్చు నను విషయము తెలిసినచో నత్యాశ్చర్యజనము కొ(గలదు. అప్పుడు సిద్దుల 

మహిమలు పాక్ళతుల పవంచానుభవములకంచె మిన్నలై న యవూర్యవి భషము లని 

| వవరు(డును, తన్ముఖమున( బధితయు నెఖుగంగలరు. అప్ప డాయాష ధసిద్దు నివై* 

గలుగు గౌరవభావమునకు మేర లుండవు. ఇట్లు పూర్వావరనన్ని వేశవరిశీలనమువలన 

నీనన్ని వశము రమణీయార్థస్ఫోరక మగుచున్నది. 

_పవరునిళశంక కు సిద్దు 6 డిచ్చిన సమాధానము తెను (గున నతిరమణీయ ముగా 

రచింవంబడినది. 

ఉ. ది నొక సీద్దు (డ నిను మహీసుర శేఖర : ధాాతియంతయు 

న్మానుగ( బాదలేవ మను మందు[వభావమునం జరిందితి 

న్దాన్( బదంబులందు( దగ దాల్చిన నెంతయు నిర్ణిత శముం 

డై నరు డేగు యోజననహ్మనము నావగలింటిలోవలన్. (4.218) 

ఈపద్యపు ెళ్తు గడలు గంభీరముగా నున్నది. సిద్ధుడు తననుగూర్చి సగర్వముగా/ 

దెల్పుకొనిన యీవాక్య మమూలకము । మారన ప్యాతోచితనంభావణరచనానై పుణ్యమున 

కొక నిదర్శనము. సిద్దునియామాట _పవరునియనుమానమూలక మైన యపహాన్యమున 

కేర్పుఅచిన యడ్డుక ట్ట. దానివలన గోత నాశ్చర్యమగ్ను నొనర్చి, యాత( డణిమా 

ద్యష్ట సిద్ధులచే నొప్పారువా( డను నవూర్యగురుభావము కోలిగింప(జెయును. ఆంగికాభి 

నయముతో నీద్దు( డాపదము నుచ్చరించునవ్పుడు దెబ్బతినిన యతనియాత్మాఖిమానము 

గౌరవనంరక్షణార్థము కడలికెరటమువోలె మేనువిలుచుకొనుచు మిన్నంట లేచినట్టు 

తోపంగలదు. _వవరు(డు . సిద్ధునివయస్థ్రితినిగూర్చి (ప్రకటించిన యనుమానమునరు 

వ్యంగ్యమధుర మైన నమాధాన మందు6 గలదు. సిద్ధులకు జరారుజాదిబాధ లుండవు* 

దానివలన వారు వయ _స్పృంభననిద్దు లె యుందురు. కావున నీక థలోని సిద్దు (డు వయో 

వృద్ధు(డైనను లే [బాయపువానివలె( గానవచ్చు చుండ నను భావము ' 'ఏ నాక సిద్దుడణ" 

అనునాక క్యమున వ్యంజింవ(బడుచున్న ది. ినిని అల్హసాని వెద్దన తనకావ్య మున గహించి 

వపంచించుటయే దానికి (బ బలతార్కాణము. ' విను”' ఆను విధ్యర్థక్నకియావదమున 

సిద్ధుండు తాను ముందు. మరచ ములో, దనమహ త్రము వెల్లడియగు నన్న 

విశ్వానముతో, గూ డినధార్ష్యమును వ్యక్తవజచినాండు. “మహీనురశేఖరి యనుసంబుద్ది 

వూర్ణపద్యమున( (బవరు(దు వాడిన “మునివల్లభ” యనువద మునకు దీటువచ్చుటకె 

నాడిన ది, _(పవరునినంబుర్ధి యతనివెటకారమును వ్యంజింవ (జేయుచుండగా, నీనంబుద్ధి 

సిద్దు నివిజయగర్వమును విశదవపజచుచున్న ది. మూలమున. బాదలేవ మను మం తొవధి 

నాన్లు మిప్పట్టున( జెవ్ఫంబడక, | వేవరు(డు పాధ ములకు( బూ సికొను చోట జెప్ప (బడి 
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నది. మారన యౌచిత్య మెతీ గి యుచితస్థల మున నాయొషథినామము నుచ్చరించినా (డు, 

“దాని. బదంబులందు6 దగ“ దాల్చిన నెంతయు నిర్ణిత శముండై నరు డేగు యోజన 

సహ్మసము నావగలింటిలోపలన్” అనువాక్యములను సిద్దు 6 డాత్మపరముగా( జెప్పుకొని 

నట్టు కాక నర్వసామాన్యవిషయముగా ( బతిపాదించినట్లు రచించుట. మారన మూలాధిక 

ముగా. (బదర్శించిన శిల్పచాతుర్యము. దానిచే నాయొౌవధి సర్య్వజనోపయోగ్యమైన 

దనునంశము తేటపడి [ప్రవరుడు తదవకాశమును జూఆఅగొనుటకై యా|తమువడుట 

కొక చక్కన్మితోవ యేర్పుడుచున్నది. ““పగలింటిలోవలన్" అనుటలో! జివరనున్న 

ఎవార్డకన్ఫూ ర్తి నిశానమయనంచారము నిషిద్ధ మని సూచించుచున్నట్టు తోచుచున్నది. 

జొషధసిద్ధన్నిపత్యుత్తరము [ప్రవరున కత్యంత్నవితికరమైనది. _వతినరుండును 

బాదలేపపరమౌషధధారణమునకు యోగ్యుండను సిద్దసూచన మా బాహ్మణు(డు (వత్యేక 

ముగా గమనించినాఃడు. దానిని “ఊది” యను కియావదమున మారన నూచించినా(డు, 

సిద్దు (డు పాదలేవపరమౌషధ[ వభావముచే ధాతియంతయు మానుగ6 జరించువవృ తి 

కలవా(డు. [పవరుండు తనకు నట్టియిచ్చయే కల దని తెల్పుచు ధరం జూచు వేడ్క 

“నాకున్” హృదయంబున( బాయ దని గడునరిగా( బలికి సముచ్చయార్థ క వ్యంగ్యము 

నాశయించి సిద్ధు నితో నజాతీయనంకల్పనంబంధమును గలియ(బోస్కొనినా(డు 

(4.219). ఆట్టి పరమౌషధము నిచ్చి కృతార్జు నొనర్పు మని వెడుకొనినాండు; వరిహాన 

ములు వీడి పాదార్చనలకు దిగినాడు. ఉదారచిత్తు(డైన సిద్దు ( డతనికి పాదలేపము 

నిచ్చినాండు, అతండు దానిని జాదమున, దాల్చి సంకల్పమ్మాతముననే పవనరయమున 

హిమనగమునకు వెడలినా(డు (4.220), 

(పవరుండు పయన మగుచు మానసమున నిట్లు వితర్కించుకొనినట్లు మూలము : 

కో నహ|నం యోజనానాం హి దినార్హైన [వజామి యత 

ఆయాస్యా మీతి సంచింత్య తదరి నావరేణ హీ ॥ (55.17) 

(నంపాహో హేమవత్చృష్టం నాత్మి శాంత త నుర్జ్విజ . ) 

ఈశ్లోక భావమును మారన తెలుగునేయక వదభెను, ఇది సంస్కృత పతు అన్నింటి 

యందు. గాన (బడుచుండుట చే. దిక్షి ప్ర మనలేము. ఈశ్లోకము క థార్థ ములం దతుకుట 

లేదు. హిమవన్నగమునకు( బూర్వుదినార్థమున వడలి యపరార్థమున, దిరిగివచ్చుటకు( 

(బవరుండు సంక ల్చించె నని యిందు జెప్ప(బడినది. ఇట్టనిన చో నిచ్చట కథలో! 

గాలై క్యము కుడురుట కష్టము. సిర్దుండు |వవరునింటికి నతిథు లేతేరునమయమున వచ్చి 

యుండవఐను. సామాన్యముగా ( గర్మఠులైన గృహస్టులయం దవరాహ్హామున( గాని 

భోజనములు కావ, ఆపె వారిరువురినంభాషణ నడువవలెను. జొషధి పాదములకు, 

బూనీనవెంటనే _ప్రవరుండు పయనమై వెడలినట్లు వర్షితమైయున్నది, ఈలెక్కన నసలు 

బయలు దేధుటయే దినఎశ్చిమార్భమున జరుగుచుండగా బోవుటకును, వచ్చుటకును, 

అచ్చటివి శేషములు దర్శించుటకును నమయము చాఖదు. కావున నిట్టివిక్కులతో ( గూడిన 
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యీయంశమును వదలినచో కాలదూర వరిమాణములను గూర్చిన తకరారు లేకుండపోవు 

నని మారన భావించియుండి యుండవచ్చును, 

పైక్లోకము ననువదింపక మానినను మారన యీఘట్టమున |బవరు(డు కాంచిన 

హీమవన్నగము నొక కందమున( (బత్యేకముగా వర్ణించెను. మూలమున నాపర్వుతము 

నానాపనవణాన్నిత మని మాతము పేర్కాన ౧బడియుండ మారన నెలయేళ్ల యూనులే 

యెత్తుకొనక_ 

క, చని బహులతుహినమహితం 

బును నానారత్నరక్శ్మి పుంజన్సురితం 

బును నిద్దసాధ్యదివిజాం 

గనాన్సదము నైన యన్నగమువిలననమున్. (4.221) 

వర్ణించెను, ఈవర్ణనమున మారన పరమౌచిత్యము పాటించెను. వహిమవన్న గ వన కి 

వచ్చినప్పుడు మొదట దన్నగహిమమహత్య మెన్నకుండుట నిజముగా నొకలోవమే 

కాగలదు. హిమనగముయొక మహితత్యము, స్పూ ర్రిమత్వము, దివిజాంగనానద 

త్వము, నను మూ(డుగుణము లిందు వర్హింప(బడినవి, హిమముచే నగాన్నత్యమును, 

రత్నదీ ప్తిచే( బర్వతేం ద్రై శ్వర్యమును, దివిజాంగనాన్నదమనుటచే దివిజనివానమహనీ 

యత్యమును మారన వ్య క్రీకరించినా(డు. దివిజాంగన్నాపన క్తి చేసియుండుటచే భావికథలో 

వరూథినీ| పవేశమునకు( బూర్యరంగముగా నీవర్ణనాంశమును మారన (పయోగించె నని 

యూహింప వీలగుచున్న ది. 

(పవరుండు హిమనగవిలననముల |బీతితో నత్యంత కుతూ హలమతియై కాంచుచు 

విహరించుచుండ నతనిపాదములకు. బూయంబడిన పాదలేపము తుహినజలముచే. 

గరంగిపోయెను. అతనిశ్లీఘగమనము చెడెను. కాని, యతః డద్దానిని గిరివిభవవిలాసా 

లోకనకుతూ వాల పారవశ్యమున గమనింవ లేదు. అతనియం దంతకొతూహలము పరిఫో 

షింవ(6 గలిగిన హిమన్నగ విలనన వర్ణ నము మారన యాకర్షణియముగ రచించి |పకరణో 

చితకా వ్యార్థవర్జ్దనగారవమును గాపాడినాండు. 

మూలము ; 

ల్లో. దద ర్మాతిమనోజ్ఞాని సానూని హిమభూభృత: |; 

సిదగంధర్వజుహ్షాని కిన్నరాభిరతాని చ 
ధి బు 

_కీడావిహారరమ్యాణి దేవాదీనా మిత సతః | 

దివ్యాప్సృరోగణ తై రాకీర్ణా న్యవలోక యన్ 

నాతృహ్యత ద్విజ శేవ్షః పోద్ఫూతవులకో మునే ॥ 

ద్భవ్వా చెతం ధ్విజనుతో హామవంతం మహాచలమ్ 
అ జ 

శో (దమ్మ మీత్రి సంచిన్య మతిం చకే గృహం (పలి ॥ 

(55. 20.22; 26) 
జ / 



[పీ _పథమాంథభమహాపురా ణము 

సీ నురసిద ద్దసా ధ్యకి న్నరమనోహర కేళి 

“విలనిత కందరవి భమములు, - 

కలకంఠకులకంఠకలరవరంజిత 

. వివిధత రూద్యానవి లసనములు, 

హంన సరథాంగవిహారోల్సనన్న వ 

సీరజాక రరామణీయకములు, 

తిదివనితంబినీ,కీ డా భిరమ్యల 

తాగృహమహితసొందర్యములును, 
ఆ. దగిలి చూచి చూచి తలఅయూ(చి తలఅయూంచి 

మెచ్చి మెచ్చి విపు డిచ్చ' దనివి 

చనక యింక నెల్లి చనుదెంచి యేర్చుడం 

జూతు నిన్న గంవు హింవుంబెంవ. (4.224) 

ఈనగ వర్ణనము శెలకాననాంచితనక లావనీతలవి శేష (దిద్భమువై న (పవరునిచి త్రవృ తి 

కనుకూలమై యున్నది. అత(డు హామాచలము వెశ్టినది పుణ్య క్నేతనందర్శన మునకు, 

గాదు, కాలగకరహాన్యవిహారవుణ్యవదెశములను జూచినచ్చుటకు( గాదు. వట్టి 

పర్యత రామణీయకము దర్శించుట కే, (వకృతిసౌందర్భ్జరనవి పాసి వవరు(డు. కావున 

నతని కన్నులయెదుట పర్వతకాననక మనీయదృృళ్యములే _పత్యక్షము లె నవి. కందర 

ములు - ఉద్యానవనములు -_ సీరజాకరములు, _ లకాగ్భహములు - అచ్చటిగిరినన 

సంపదలు, _ నురనిద్దసాధ్యకిన్నరమనో హర కేనలచేతను, శతీదివనితంబినీ,కీడావిలాన 

ముల చేతను ఆకొండ యెల్లవేళలయందును సంకులమై శోభిల్టుచుండును. ' ఫ్రె రిదివనిత౭ బినీ 

(కీడా భిరమ్యలతా గృహమహాత సౌందర్యము ' అత డవృర్యతముచె( బిట్టబివర కను 

గొన్న విశెషము, ఇది భావివరూథినీనందర్భన నన్ని వేశ మునకు సహజవరినరవాతావర 

ణము గల్చించు నరనశిల్పము, 

హిమవన్న గ విశషనందర్శనకుతూ ా హల మతిశయింప; [బవరుండు వీని నన్నింటిని 

గాంచినాండు. “చూచిచూచి” యను న నా_మేడిత వయోగమున నాతనికుతూ హలాతిశయము 

స్పష్టమగుచున్నది. తల యూ (చి, తలయూ చి మెచ్చి మెచ్చి యనుటచే నపూర్వాభీష్టార్థ వస్తు 
దర్శనావనరమునం దత (డు దర్శించిన వీతిని, దారవశ్య్శ్యమును, మెప ప్పుకోలును, | (బవ 

రుని రసికహృదయమును వ్యక్త మగుచున్న వి. పద్యారంభమున నంకురావ స్ధో నున్న 

కుతూవాలము గిరిదర్శనము ఇ బరిణతి( జెంది వద్యాంతమున( దనివితీరనియతనిలో 

జనించినవ్వనర్టిందృక్షకు దోహదము కల్చించి సఫలమైనది. కుతూహలభావపరిణామ 

వాహిక గా6 బద్యమును జ్మితించుట మ మారనరచవాశిల్పము. 

హెమవారి బెరసి పాదలేవము కరంగిపోయిన దని తెలిసికొనిన | వవరునియందు( 
గలిగిన భావ్వకమమఘును మారన సున్నితముగా, (బపంఛించెను. పధమఘములు జడభాన 
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మందుటచె నావ్శిపునియందు మొదట దోచినడి భయము. అవిధ మేమియుకో యని 
వితర్కించుచు సదాషధముకూడ కరంగిపోయినందుల కాతని కా వై నాళ్చర్య ముకుడిం 

చెను. గమనరయ ముడిగినుదులకు దుఃఖము పొంగివచ్చెను, ఏల దెవమి బిగి రీం 

[(తమునకు6 దెచ్చెను ? ఇంటి కెవ్విధమున నేగుదు? ఏమి చేయవా(డ నేది తెరువు? 
అనుమాటలలో నాదుఃఖము విపులరూపము తాల్చినది. నిత్యనై మిత్రికకర్మల కాజడి 
పుక్టైనని యాత. డావెగ పడెను. ఇంటికి. జనునుపాయము దెలుప నాొకతపోధను. 

డై నను గానరాడా యనువితర్మముతో. గూడిన _పత్యాశను | బకటించెను. మూలమున 
నీభావములన్నియు నిట్టు స్పష్టముగా, | బతిపాదింపంబడిలేవు, రసజ్ఞు (డైన మారన కథా 

ర్ధముల కనుగుణముగా నాభావముల'. దీర్చిదిద్దెను. 

పాదలేప పగ, పయోగమునందు మారన యొునర్చిన చమత్కార మిచ్చట తప్పక 

చెప్పవలెను. నిద్దునకు( బాదలేప మధీనమై యుండుటచే దానియం దాతనికి విశేషగౌరవ 
ముండదు. ఆత. డెప్పుడు దాన్మివస్తావన చేనినను “మందు అని మ్మాతమే లేల్చి పలుకు 

చుండును. (పవరున కామపామాన్విత మైనమందు అవూర్యమును, దివ్యమునై తోచినది. 
కావున ధానియం దతని కత్యంత గౌరవ మెర్నడినది. ఎప్పుడు దానిపన క్తి వచ్చినను 

“పరమౌషధ' మనియో, “దివ్యౌషధి మనియో, *నదాషధి మనియా విశిష్టార్థవి శేషణ నహి 
తముగనే వేర్కొనును. మారన యిట్లు రచించి పాతచి త్తవృత్తులను వ్యగ్యనుందరము 
లుగా( బ్నితించినా(డు. హిమవారి. గరంగిన పాదలేవమును 'మరి దని సామాన్యముగా 

వర్ణించినాండు. కొని |పవరుండు మాతము ఆదివ్యాషధము మంచునీటికి. గరగిపోయెనా 

యని యబ్బురవడినబ్లు వేరొనినా(డు. అమోఘమపామాన్వితమయ్యు. బాదలేవము 

సనరే, నీట బెట్టిన. గర(గిపోవుట దానినై జగుణమే. యథార్థద్భువ్టీ కిది యవలీలగా 
న్ఫురించును. కాని, _పవరు(. డాసనరునందు దివ్యత్వారోవణము చేసి భావించినాండు 

కావున, నాత(డు వనరు కర(గిపోవు నని ముందు జాగరూకత వహింవలేదు. కవి రన 
సీద్దు( డగుటచే నందర్భశుద్ధి గలిగిన పద్వవయోగము చేసి వఠితకు( దదర్ధన్ఫూ క6 గలి 

గించి కృతార్గు( డై డ నా(డు, 

మూలమునందలి హీమవన్నగవర్గనము నంతటిని( దెలుంగున6 గొనిరాకుండ 

మారన యొకచమత్కా రము చేనినాండు. మూలకర్త హిామవంతమును నానా|షృనవణాని 

తముగా( బేర్కొనినాండు. (58.28 _25). ఆమాటను పోషించుటకొఅ కై గిరివననంప 

దతోపాటు, గిరిరుదీనంవదనుగూడ కొంత వర్ణించుచు నొకచో రమణీయజల పాతమును, 
ద త్రరంగనాదమునకు నృత్య మొనర్చు నెమిళ్లగుంపును _బవరునిచే దర్శింవ(జేసినా(డు. 
కాని, నూరన హిమనగ్యప్మసవణత్వ మనలు వర్షింపక వదలినా(డు. దీని కొకకారణ 
మున్నది. అది మూలక ధకంపె మారన యొక స్థిర మైనట్టియు, నిర్ధుష్టమైనట్టియ కథా 

కథనమార్గము ననునరించియండుటయే, మూలమున | బవరుండు కాననోవవనోద్యాన 

నా నానగరకోభితమై ఎన వనుంధరను జూడ నభిలషించినా డని తెలివి, నానా|వ|నవణా 

నిత మైన హిమవంతమును గాంచ నేలా నని రచించుటలో( -బూర్వాపరసనమన్వ యము 
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కొఅవడుచున్నది. జీవనదితటాంచలవాసి యెన (పపరుఃడు రురులను దర్శింప నేంగినా 

డనుటకంపె. గిరివనదర్శనార్థము నగరాజమున కేగినా. డనుటలో నొచిత్య ముండు నని 

మారన యోచించి (పవరునిచి శ్ర తమునందును, కన్నులముందును గరవననుందల వకృతినే 

న్ఫురింవ(జేసీ ఏనాడు, పామనగ|పషనవణత్వమును వర్ణింపక వదలినంతమాతమున గథా 

గమనమున కెట్టిలోవము వాటింపకుండుటయు దాని ననువదింవక విడుచుటకు మణియొక 

హేతువె యుండవచ్చును. 

స్వారోచిషమనునంభ వక కథలో రమణీయఘట్టము వరూథినీ పవరుల సమావేశము, 

దీని యొత్క్బృష్ట్యమును గుర్తించి మారన కల్పనుందరమ గా దీర్చిదిద్ధినాండు. ఇందలి 

శిల్పము విభావానుభావవర్థనమునందును, నంభాషణలు తీర్చిదిద్దుటయందునుం (బత్యేక 

ముగా గలదు. ఇచ్చుట బఠితకు వరూ థినీ పవరు లాలందనవిభావములు; వారిహావ 

భావము లుద్దిప కనవిభావములు, వారిచుట్టు నున న్న గిరివననుంద ర్మ పకృతి తట్ స్టవిభావము. 

వీనిని రసా నుకూలమాగా ది, తించుట యిచ్చటి కథాకథనశిల్పము. 

సిద్ధుని పాదలేవరసమాహాత్మ్య్యము వలన హిమగిరి ఖరము నశ్రమమునం జేరిన 

|పవరు(డు జాషధహీను(డై తపోధను, డెవండైన కానంబడునేమో యని వెదకుచుండుట 

చాలనహజము. దేవతాత్మయైన యప్పర్వతసానువుల వె దేవర్షులును, మహర్షులును 

సమాధిగతులై యుండుట సర్వనసె"మాన్యము. కొని, పవరుండు కాళ్లరుగున రైంతదూరము 

తిధిగినను ఒక్కజడదారికూడ కానవచ్చినట్లు వర్షింప(బడలేదు. హిమవత్సర్యతమంతయు( 

(దిదివనితందినీ విహారరమణియముగనే పేర్కొనబడిన దికదా ! అట్టిచోటం దపోధను(డు 

కనవచ్చునా ? కనవచ్చినచో నాత( డేశుకయోగీం|దు(డో కావలె నని పఠిత యుత్కుంఠ 

వహించి యుండును. 

ఇట్టినమయమున వరూధినియను నవృరోంగనను రంగము వె( (బవేశ శ పెట్టుట 

వేళనంవిధాన శిల్ప దృష్టితో, గడు ఎ పశంననీయము. వరూధిని లలితాంగకాంతిజితకాంచన, 

విభమచంచదబ్దలోచన, ,కలహంనయాన (4.229), _ివిష్టవవనితలకు సహజమైన 

మేనికాంతియు, భూలోక పకృతిసొందర్యదిదృశాజాగృతములై న విశాలన్నేతములును, 

_వతివదవిశెషవై భవమహనీయము లగు హిమవన్నగ విచి తవిలానములను దర్శించుటచే( 
గలుగు పారవశ్యమును (బదర్శించు మందమగు నంచనడకయు నామెయందు సందర్భ 

శుర్ధిని( గల్పించుచున్నవి. ఆవర్యత శిఖరముల పై దట్టముగా నమరియున్న లతామంటి 

పములందు నాకవనితలు విహార మొనర్చుచుండుట | పవరు. డాసన్ కీతో నిదివజకే చూచి 

తలయూవినాండు. అట్టిది విజాంగనలలో వరూథిని యొకొతే. ఆమెయునికికి? బూర్యరంగము 

సిద్దపజచియే నహజముగా( బవేశ వెట్టినాండు వురాణక ర్ర. 

వరూథిని ప్రవరుని. గాంచినది. నురవనితానంకులమైన యాకోనలో( దపోధను 

నన్వేషించు నాబావ( డిప్పుడు దివం సవనితామండలిని దర్శించుధ్ గోరణిలో లేతు. కావున, 

నప్పురో ంగనయే యాతనిని ముందుగా జూచిన దనుట యత్యంతనహజము. ఇట్లు 

బభూచుటవలన; గథార్థ ములకు మణికొన్నిసయోజనములు సమకూరుచున్న వి. వరూధిని 

సన్ని 
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పవరుని సరింపనున్నది. కాని యత. డామెకోర్కాను మన్ని పండు. ఇట్టి భావికథలో 

నము వరూథినియోందే పుష్టము కావలెను. దానియందు ప్యాతమనఃపవృత్తి వతి 
చించింవపవలెను. వరూధిని స్నీగ్గమును, ఆవెశనుందరమును నైన చిత్తవృత్తి కలది. 

అది యామె యనుభావములందు వ్యంగ్యరమణీయముగాం (బదర్శింపంబడవలను. మారన 

యిట్టిక థాకథ స నమార్గము ననునరించి యీనన్ని వెశమును మలచెను, 

వరూథిని విపుని, మకరాంతసన్నిభునిం జూచి సంచలితాంతరంగ యైన దని 

మారన : ఇందు పవరునికి వాడినవిశషణములు సాభిపాయములు., వరూథిని యతని 
యందు (పవథ మమున విపత్యమును దర్శించినది. “విశేషేణ పా పేభ్యః ఆత్మానం 

పరం చ పాతీతి విపః” అని గురువాల్యవటోధిక.. [ప్రవరునియందలి యిట్టిల క్షణము 

కథతో. జత్యక్షము గా ముడివడియున్న ది. అత(డు తాను వర స్రీసమాగమదోవము 

నుండి తప్పుకొనుటయే కాక _ అన్యపురుషనంగమపావమునుండి వరూథిని(గూడ రక్షిం 

చెడి వాం డగుటబే నాతనియందు వ్మిపలక్షణము సార్థక క మగుచున్నది, అతనియందలి 

రెండ వగుణము మకరాంక నదృుశత్వము. రత్యుద్దీవనళ క్రియ క్రమగు నతనిమదనసొందర్య 

దీప్తీ దానియందు వ్యంజిత మగుచున్నది. మదనుడు మకర కేతను(డు. అతని కిది 
కొక పెక్కు పెష్ట కలవు, వానినన్నింటిని వదలి మక రాంకాఖ్యము నిచ్చట చెప్పుట కవి 

_పత్యేకత. మకరము నవనిధులలో నొకదానికిని, జలజంతువె న మొనలికిని పేరు. 
మకరనిథికి “మకర ఇవ గహీతు మళక్యత్వాత్” _ ఆ చెరు వచ్చెనంట £ “మాయాం 

కరో తీతి మకరః” అని మక రశబ్దవ్యుత్స త్తి, అంక మన(గా సంజ్ఞ. భావికథలో 

వరూధిని నిధివల( |బవరుని( బౌందుటి రపశక్య మగును, కాని, చివరకు మాయాాపవ 

రుని. బొందును. దానిచె నామె యభీవ్సితనిద్ధి. గాంచుచున్నది. అట్టియర్థము నన్య 
పదార్థ్యపధానమైన బహుఎహినమానపయోగమున వ్యంజింపంబడుచున్న ది. వెకిం జూచి 

వచో నీవిశేషణములు [బాహ్మణు(డు, నుందరు(డు ననుసామాన్యమైన యర్థము నిచ్చు 

చున్నను, లోంగాంచినచో నింత సార్థకమైన యర్హ నంజాతము నిముడ్సుకొని యున్నట్లు 

స్పష్టముకా(గలదు. “నంతలితాంతరంగ" యనుటచే న త్యనంపన్నమైన వరూథిని 

హృదయమున వికియారూపమెన రతిభావ ముత్సన్న మైన దను రసపరమైనయన్వయ 

మర్ప్చడుచున్నది. అంతేకాక ఇ(క పెన రసభావపతీతి వర్షింపనున్నా నని కవి యిచ్చెడి 

నుల్నతమై మన నూచన మిది. ఇద్టిశిల్ప నంవదయంతయు నమూలకము; మారన (ప్రతిభా 

కల్పితము. 

వరూథిని పవరుని:. గాంచి యిట్లు వితర్కించెను : 

ఊఉ. ఈసుకుమారు. డెవ్వండొకొ యిందుల కెందులనుండి వచ్చెనో 

భానుర రూవకాంతిజీతభా వజచందు( డితండు రాగలి 

లాసరనత అం మొప్ప గడులాలను. డ నను6 జూచె నేని నే, 
న! 

చేసినప్పజ, ఎయవ్వుడును జేయరు కాముని దక నేలుదున్. 
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వ. ఆని మజీయును 

ఊఉ. వీని నురూపవి, భమము వీని తనూద్దతచా చారుకాంతియు 

సిని మృదూల్లనద్ద తియు వీని వినిర్మలదృగ్వలానము 

న్వ్ని ముఖాంబుజద్యుతియు వేడ్క, గనుంగొన నింత యొప్పున గ 

మానవదేవకిన్నరకుమారుల( జూడనె ? వారు నిట్టిం 2 

య Cl ఈకుమారునిమీ(చద నాహృదయ మిప్పు 

డధికరాగరస్నోది క మైనమాడ్కి 

నితనమనమును నాయందు నతులరాగ 

లలిత మగునెని యది జన్మఫలము కాదె? (4. ఇవ గ్ర_ లీనిత్ర) 

_పవరుడు నుకుమారమూ క (4. 214), అత (డు దీను(డై కొండరాళ్ళలోంబడి తిరుగు 

చున్నాడు. వరూధిని కాతనియం దాప్యాయత తో. గూడిన జాలి కలిగినది; అతని 

యవూర్యసౌకుమార్యమున కచ్చెరువు పొడనూవినది. _తిదివనితంవినీ| కీడాభిరమ్యల తా 

గృహమహాతమైన యాకోన కాత డెందుండి వచ్చెనో యని యద్భుతము తోచినది. 

సమాధానము నపేక్షించుచు నామెయం దెన్నియో నంశయనంఘాతములు పుట్టుకొనివచ్చి 

నవి. ఆమిచి త్రవృత్తి రత్యావేశమధురమైెనది. తత్ప్చారవశ్యమున విభావచర్వణము 

"చేయుచు తజ్జనితభావవం క్తినె సమాధానతోరణములుగా నల్లుకొని మనోవీథి నలంకొరించు 

కొనినది. ఆనుకుమారు. డెవ్వడు ?-దీనికి పవరాఖ్యు. డని  పత్యుత్తరము. ఆమె 

కావిషయము తెలియదు. కాని, యతండు రూపముచేతను, కాంతిచేతను భావజచందులను 

జయించినవా6 డని యామె తద్దర్శనమువలన( దెలినికొనినది. ఆమె కా! పాతిభాసిక, 

ఆలంకారిక రూవచి తణమే వాస్తవిక విభావము నలౌకికరనమూ ర్తిగా. _బత్యవే కరింవ( 

జేయుచున్న ది. వరూథినీ పథ మదర్శనక్షణమున (పవరుండు “మకరాంక సన్ని భుండు”, 

వితరావనరమున నతడు 'భాసురరూవకాంతిజితభావజచం_దు(' డయ్యెను. ఇచ్చట 

మన్న థచందాదులకంటె నాధిక్యము భావింప(బడుటలో వరూథినీరఠత్యుదీవనము 

ంజింప(బడుచున్న ది. “రాగలీలానరన్వత మొప్ప6 గడులాలను.డై నను, జూచెనేని 

యనుటలో స్వీయావన్ధకు( దుల్యమైన యవస్థ నఎదుటివానియందు( గలుగునట్టు కో రెడి 

యాచేశమును, “చూవెనేని” యనుటడే( _బియతమములైన వస్తువులవలన( గలుగు 

స్వల్ప భల లమునకుంగూడ సంతృ ప్రీవడెడు నల్పనంతో వమును వ్య రము లగుచున్నవి. 

రుం డెందులనుండి వచ్చెన్ యనునందేహముతో పాటు ఎందులకు వచ్చెనో 

ంశయనముకూడ వెంటనే ను+రింవక మానదు. నురగంధ ర్వావ్పరోంగనాసంకుల 

మైన యగిరిసానువులయం దత. మం నైన.వలచి వచ్చెనేమో యని స్పృరించుట 

సనహజవిరుద్ధము కాదు. అప్పుడు త్రేనసహజమెనయోీ రాదు లు వరూథినికిం గలుగుటయు న 

జము. అల్టియెడ నాత* డామెవై వు రాగలిలానరనత్వ మొప్ప. గాంచినచో నది పుణ్య 

ని జ నావ! క 
దక నెలుటు ననెడి గరహర్లో 

లా ఇ 



త,రయు యోగమే యగును. కావున, వాగు తిచ( బి త్రవృ తిని వ్యంజించు శిల్ప మ్ 

వాక్యములందు మారన పొదివినట్లు స్పష్టమగుచున్నది... 

ము నొక్కుపద్యమంతట( బజచి మారన _మపంచించు 

టబ (బవరువెయవూర్యనెఎదర్యము వ్యంగ్యనుందరముగా ( జితింపంబడినది. |వవరుని EU ట్ ట్రి 

సురూపవి భమమును, దనూదతచారుకాంతియు, మృదూల్లనద్రతియు, వినిర్మలదృగ్విలాన 
న ౧ 699 ౧ ఆః 

మును, ముఖాంబు జద్యుతియు_ గమముగా, బెర్కానుటయం దొక సార్థకము కలదు. 

మందగమనమున వరూథినీనమీపభూమికి వచ్చుచున్న _పవరునిన్వరూపము నామె 

విధభంగిమలలో( జూచినవిధము భాసింపంజేయుట వెశిల్ప్చ్యపయోజనము, వరూథినీ 

'వాలినవ్వ డాత (డు కొంతదవ్వుననే యున్నాండు. 

అత డొకకాంతి నంఘాతమువలె. గనువట్టినా(డు. తదర్థన్ఫూర్తికే 'నురుఃవవి|భమ' 

మను నమానము వాడుట. అందు రూవశబముచెత నతని యాకారమును, శరీరవర్ద 

విషయమును, సౌందర్యమును, విభమళబ్ధముచె నాతనియాకృృతికి వస్తభూషణాదులవలన 

'సేర్పుడు కాంతివిశేషమును నిరూపించుట యొక | పయోజనము, సురూవవి భమ మను 

సమానమునందలి వ్యంగ్యార్థళ క్రివలన నాతనియందు వెదోక్తక ర్మాచరణనిష్టచె నావరించి 

యున్న వ హుతవహదీ పె యతనిని( గాంచిన వరూధినికి- రూపుకట్టినయగ్నియా యను 

_థాంతిన్6 గలిగించుట మజీయొక్కపయోజనము. వరూథిని యీపలుకు లనుచున్నప్పుడు 

[వవరుని యాకృతియందలి కాంతి యనుగుణము తనూద్ధత మైనదా ? వస్త్రభూషణాద్యలం 

కారనంభూత మైనదా 2? యను నంశమున విస్పష్టమైనతెలివిడి లేదు. తెలియుటకు వీలు 

లేనంతదూరమున నత డుండుటయే దానికి. గారణము. ' “ఏనితనూద్దతచారుకాంతి 

యున్” అని పల్కెడువెళకు( (బవరుండు మజీకొంత సమివమునకు వచ్చెనని సృష్టపడు 

చున్నది. అందువలననే తతు తు రూపవిభ్ర మము నకు హేతువు త త్తనూధతచారుకాంతి 

యని నృష్టమైనది. అతనియందు మొదట న్ఫురించినయగ్ని గణము మనోహరముగా 

థాసించిన దగుటచె నామెయిం దంకురించిన “వేడ” “రతి” భావముగా( బరిణమించు 

క్రమము నూచింవ(బడుచున్న ది. నుకుమారమూర్తి యగు _పవరు(డు ప పర్యత మార్గమున 

నంచరించుచుండుటలో నడుగడుగునం టి గొడ గట్టు సౌక్రుమార్య మత(డు మజికొంత 

సమీవనస్థు డె డె నప్పుడు స్పష్టవై నది. సిగవువ్వువాడక బతికిన సుకుమారు. డాశెల 

వనాంత కరమున నడువలేక నడచుచుండుటలో నతిశయించు తనూవిలానభంగిమలవచారు 

త్యము చూచి జాలిపడు వరూథినియందు రత్యుగ్గివిత మైన యాదరమును, అభిమానమును, 

DE 

రియ, సహోను భూతియు వృ క్తపడుచున్నవి. “విసిర్మలద్భృగ్విలానము” అతని నిషా. 

పట్యమును, సారళ్యమును, సా త్రిక గుణసంవదను నొకవెవు తేటపజచుచునే జన్మ సిద్ధమై 

యున్న రసికహృదయమును బట్టియిచ్చుచున్నవి. తపోధనునికొణ క న్వేషించునాళ్సు 
క్యమున నిమగ్నమైయున్న యతనిన్యచ్చమైన చూపులసౌంపులు విలాసబంభురము 

అగుటచే వరూథ్ని యత? డన్యకా (తానర్తు(డై వచ్చినవాడు కా(దనియు, ఖోగతృపష్షతో 
om) 

వాలే ద్హ్మ్హ్హ్హ్హా 

జ్ గ 

నతనిదృక్కుులు పర్తి} భమించు చుచున్న పనియు 6, సద్వీిషణములకు ( బాత మగటచె దాను 



బైప్రకీ (పథ మాం ధమహావురాణము 

కృతార్థ యగు ననియు భావించుట కవకాశము కలిగినది. వరూథినికి. (బవరుని 

'ముథాంబు జద్యుతి' కొనవచ్చు నప్పటి కాత( డామె కతిసన్నిపాతు. డయ్యెను; పద్మ 

సా సాద్భృశ్యముచ ను తమత్వకోమలత్వాదులు వ్యంగ్యము లగుచున్నవి. 'ముఖద్యుతి' [బప హ్మ్ 

తేజస్సునకు సంకతము, [ప్రవరునియందు సర్వవిశిష్టాంశము లవూర్యముగ వేళ జ 

సమన్వయము బి హొందియుండుటచే “నింత యొప్పున” ౮ మని వరూథిని యాళ్చర్యము వక 

ఉంచినది. నరదెవకుమారులకంటె మిన్న యగుటచే [బవరునిసా ంద ర్యాతి తిశయ మతి 

తలోకరమణియ మని వ్యంగ్యము. 

వరూథిని | వవరునిరూపకాంతులను గాంచి, యతనిని మోహించి కామించినట్లు 

చెప్పుట యీనన్ని వేశ సార్థక్యము. అట్టితాత్సర్యమును దలుపవుట కిచ్చట వాడినరూవకా తి 

శబ్దములు శ క్రిమంతములు. ““రోవయతి విమోహయ తీతి రూవం” రుపు విమోహనే. ఇది 

మోహింప( జేయునది కావున రూపము. “కామ్యత ఇతి కాంతిః. ఇ. సీ. కము కాంతౌ_ 

ఇది కోర(బడుచున్న ది కావున కొంతి” అని గురుబాలవబోధిక. ఈ శబ్దముల కింత 

_వాధాన్యము గల్పించి రచించుటలోనే మారనశిల్పళ క్తి యిమిడియున్నది. కాంతిమత్వము 

దేవవనిడాభోగార్ల క నతనికిం (బసా దించిన ద. నురూవము వరూథినీహృదయాక ర్షక 

ఏనది. రూవమునకు మోహ చెట్టుగుణము సహజము. దానిచే నరు డిం దియలోలు( డగు 

న్నాడు. తచ్చిద్ధివలన( గలుగునది యిం దియనుఖము. కాంతికి, గోర్కాం గలిగించు 

లక్షణము సహజము. కామ్య సి ద్ధిచె గలుగునది యాత్మసంతృ వి, ఈ కథయందు 

వరూథిని కిందియసుఖము కలిగించినది మాయాపవరుండు. కామ్యసిద్ధిని( బసాదించి 

నది, (వవరునిదహనశిథావిన్ఫురితళ రరకాంతి. నహజస్ఫోరకమైన |వవరునిదేహకాంతి 
యతనిశరీధమునందు సన్నిపాతు(డ2ైన యగ్ని దేవుండు స్వయపభామండలమును బరివేష 

ముగా నునిచినవ్వుడు విశేషముగా స్ఫురించి యాక్సతి.గొాన్న యగ్ని తేజమువలె రాణీంచిన 

దని భావికథలో స్పష్టము కొ6ంగలదు, సహ జోద్చుద్ధమైన _పవరపావకలేజస్సంపదను 

వరూథిని హృదయమున థావింవం౧జేయుటచే నతనితేజోఒంశమై యామెకు జన్మించు 

న్వరోచియందు రోచిన్సు జన్మసిద్ధమై భాసించుటకు( గథార్థములందు నహజహేతువును 
గలిగించు. పరమ్మపయోజనము సాధింప(బడుచున్న ది, మోహ్యపధానమైనరూపమ. ( 

దాల్చిన గంధర్వు. డవివెక మను నాంధ్యము గల్బించి వరూధిని నువభోగించును. 

తన్మూలమున న్వరోచికిం బాంచభౌతిక మైనశరీరము కల్పితమైనది. అన(గా న్యరోచి 

యందలి రూవకా(తులు [క్రమముగా మాయా వవరనత్య వవరద త్రము అని భావము, 

ఇట్టి భావిగంభీరక థార్థముల కు మూలములుగా( (బవరునిరూపకాంతులను వర్ణించుట 
యిచ్చటి కిెల్పతాత్ప్సర్యము, 

_పవరసుందరమూ ర్తిని కన్నులార చూచి, మనసార కోరుకొనినది వరూధిని. 
ఆమె యతినిని ముందు, జూచుటవలన(ం గలిగిన ఫల మది, ఆమె వావచర్యణ మల 

రసో ది క్రహృదయ యై యినది, దర్శనమా |తముననే యు ది క మగ స్వభావము వరూథిని 

(పవరుండును దనను గాంచి తనవతె నతులరాగ రసో, దిక్తుడు కాకపోయినను రాగ 



ఆఖ్యాన శిల్పము 
బేవర్ట్ 

లలితు( డైనను చా లనుకొని కోరుకొనినది. అట్టు జరిగినచో నది జన్మఫల మని యెంచి 

నది. అపరిచితుని కలరా పెరుంగని యబల యొంతవజ కూహించి యంత భవితవ్యము 

నకు వదల౭గలదో చకు_(గా కానించి సహజత్వమున కెచ్చట లోపము రాకుండ కవి 

పల్కించిన మాట లివి: 

వరూధిని తనకభిముఖముగా వచ్చుచున్న వవరునిసొందర్భము దర్శించినకొల (ది 

రత్ఫ్యుదేకముతో గూడిన పారవశ్యమును వొందినది. ఆయవస్థను “మన సిజశరనికర 

దశితమానన" యెన దని వర్ణించి కవి చెప్పినాండు. అటుపైన వరూథిని రత్నపు త్రిక 

వోలె వ్మిపునిముందు నిల్చినద6ట | (4.234). మూలమున “ఆత్మానం దర్శయామాస 

కమనీయతరాకృతిమే”_ అసి (58.42) తనను తాను కన(బజచుకొనిన దని మాతమే 

యుండ మారన వరూథిని ఆవెశన్వభావమును వ్యజింప(జెయుటకై యాతనియెట్టయెదుట 

బొమ్మవలె నిలువ(బెట్టినా (డు. “రాగసాగరమగ్నయె. కదిసి, భూనురవరు. జక 

గొంగిలించి” చెడు సాహనమునకును, సన్ని వేళమునకును నిది పాతిపదిక; [పథమ 

సోపానము. 

(ప్రవరుడు వరూథినిని నమిదించి “నీ వెవ్వతెవు * ఇచట నేరతంబ యేల యున్న 

దానవు? అని వక్ళించెను (4.2 లిక్). “ఎ “ఏకతంబి యనువద మమూలకము. దానివలన, 

బవరునిపలుకునకు గడునుదనమును, అను దివషమైనను నర్మగర్భవాక్య పాగల్భ్యమును 

గలిగె రాగరసో|ది కమైన వరూధథిసిచి త త్రవృ ర్రికి( ట్ నొషకమై పరిఢ విల్లును. [పవరుండు 

వరూ థీని వతు త్తరము వినకయ స్వీయచర్శితము చెప్పుకొనినాండు. అతనియా వేదన 

యతనిది. ఎదుటివా రెంతమహాత్ము లై నను వారిచర్నితవి శేషములు వినునోవికయు, 

నమయమును నాతనికి లేవు. అందువలన: దనహిమాచలయా తావి శేషములను నివెదించి 

నాందు. వరూథిని “ఏకతంబి యేల యున్నదాన వనుసళ్నలో వ్యంగ్యముగా నస్పురించు 

నది (వవరునిరసిక హృదయ మని భావింని తనమనా నిష్టమునకు శుభశకున మైన దని 

యెంతయ సంతసించి, యత(డు తన తెబిగంతయు, జెప్పుటలి 3 వ్య క్రముచేయుచున్న 

స్నే హవిశ్యానముల నెంచి తానును జనవుతో మాటలాడి మననును మాటమా[తముగా 

నందించినచో నతడు |గహంచు నని  భమవడినది. 

'మునితనయా: నేను వరూథిని యను నచ్చరలేమను. అనుపమబహురత్న 

నితాంతకాంతినంవద నొనరిన ముగ్గిరి. జరించుచుందును. సుందరమూ శ్రీః నీవిలసనంబు 

గనుంగొని భావజునలరంవ వెల్తి పాల్పడితిని, నన్ను రక్షింవుము” (4. 236-287) అని 

పలికినది. మారన యీవాక్యరచనమున శిల్పపాండిత్యమును [బదర్శించినా,డు. మూల 

న వరూథిని రమణీయ మగు హిమాచలమున సంచరించుచున్నా నని మాత మనెను. 

తెలుంగున బహురత్నకాంతిసంపద నొప్పారు గిరివై భవమును గాంచుచు సంచరించు 

చున్నష్లు చెవృంబడినది. (ప్యసవణాన్విత మైన శోభను వదలి నానారత్నరళ్మివుంజ 

స్పురితమైన గిరిసొ ందర్యమును మారన యొకపద్శూమున వర్ణించినాండు,. (4.221) 

15 



వబర్ర పథమాంధమహాపురాణము 

rx టా 4 న జ బీ Be ఒలి జి న్ వ న న పూర్వాపర క థార్థ వై రుధ్యము లకుండున ట్లమార్పు తొడ్పడినది. 4. వవ్ "వ పద్యము 

నందలి వరూధినీవాణె ఎ పుణ్యము మారన వతిభాజన్యమే. 

మూలము 

మం సహ స్ట నె జ హా తకలంతా శా, నాబాం త్వద్దర్శన ద్వి! కబుబై ర్రిబ్యుతాం MYL 

| "ఈ నూమి మ్ , శ EE గ్ర ' పశాధియ న్మయాకార్యం త్యదథీ రాస్మి సార్యపతమ్॥ (58.47) 

మూలమున 'నీదర్శ్భనము'వలన ననియుండ. దెలుగున “*నీవిలననంబు' గనుంగొనుట 

వలన యని మార్చబడినది. విలననశబ్దము చత నాతనియందలి రూవజితమక రాంకత్వ 
మును, దృగ్విలానములను, నర్మగర్భవాజ్ల్వై పుణ్యములను గాంచి వరూథిని భావించిన 

తెఆఅంగు స్పష్టమగుచున్నది. “'వీవిలననము గాంచి మన్మ భునిబాణముల వెల్లువలో బడ్సి 

నాను. రక్షింపవు' మనుటలో, జక్కూనిగడునుందనము కలదు. “*నాదారిన నేను పోవు 

చుండ నీవు కనంబడుటయే దోనమైనది. నిన్ను. గాంచుటవలన నే నిట్టిమన్మథావస్థకు, 
పాల్పడ వలనివచ్చినది. పీట ముంచినవా(డవు నీవే. మణల( దేల్పవలనినవా(డవును 

నీవె 1!” యని చమత్క రించి యత నినాందర్యాతిశయమును వ్యంగ్యముగా ( గీ రించినది, 

“సుందరమూర్తి ! క యను నంబుద్ధి వాక్యాంతమున నిబంధించుటవలన వరూథిని పొందెడు 

వివళత్వదై న్యతాందులు వ్యజ్యమానము లగుచున్నవి. 

దీనికె( బవరు( డిచ్చిన్నపత్యు తరము మణియు( జమత్కారముగా రచింపబడి 

నది, ఇంతగా వరూథిని వెట్టుకొనినయర్డీ వినబడిన కైనను కనబడ డా _బాహ్మణ 

_నవరుండు. "ఇందువదన ! నిత్యకృత్యము ల్పలువ(గా నే నివుడ నిజగ్యహంబున కరుగ 
వలయును. చనునుపాయ మెయది ? చెప్పి నన్ను సముద్ధరింవుము. నిత్య!కియాహోాని పెంపు 

నణచును*”_ అని తనగొడవయే తాను వెళ్ళ(బోనుకొనెను, వరూథిని (ప్రవరుని గాంచి 

యంపవెల్టిలో బడినద6ట ।! ఆమెను రవష్షింపవతనంటట! ఆమె యాత్మరక్షణ నభ్యర్థించి 

నది. అతడును ఎత్తుకు( బై యెత్తు వై చినట్లు నిజగ్భృహమునకు, జనునుపాయము నెప్పి; 

సముద్దరింపు మని యడిగెినాండు. కాయకు కాయ చెల్పు. కాని, యూమాటలలో నొక గాథా 

రము కలదు. “నన్ను చూచుటవలననే నీ కింత యిక ట్టు వచ్చినది. ఇంక నాతోడి 

సంభాషణమువలన నీ కెంత విపత్తు రానున్న దో కావున న న్నీ గిరితటమునుండి పంపి, 

నిన్ను నీవు రవక్షించుకొనుము. నాకును నింటియొద్ద నిత్యకర్మలు కలవు. '“ఇట్టిద్దబము 
విడెపడుటచే నిద్దజకును నిత్య కియాహాని జరుగదు. నిజమునకు నిత్య కియా హాని వెంపు 

నడచు ననీ తెలిపినటు తాత్పర్యళక్రివలన న్ఫురించుచున్న ది. ఇదియే యింది 

“ఇష” ఖు! లీ వా జ కే ” ' లో త్ లో a మ. ధరణీదేవకుమాన! యి టనకు ముద్యల్సీతి న నానీ సి 
రా బలు చ 

శ శ లీ అరగ తో వవ) లో జ శాలు లో ఇల ల వ రుగంగా€ దగునెటు ? మల యతిరమంం చె వసింతంగా ని 
వ్ చు 
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గిరికంచె నృవదియగహ; మెలమి సిడింప నాతో మనో 

హర కేరీగతి; నెందు. బోకుము నుహృద్యాామోహ ముపొంగ (గాన్, 

(4. 240) 

“భరణీదెవకుమార ;' పని నంబోధించుటలో [(బ్రవరుండు భూమియం దవతరించిన దేవ 

కుమారునివలె నుండె ననియు, నాతడు నురలోకనివానయోగ్యు. డనియు, నురవనితాను 
భోగయోగ్యు! డనియు వరూథిని భావించుచుండుట స్పష్టము. 'ఇట్టనకు' మని వాదించుచు? 

_బవరుని నిజగృహగమన[వనంగము _ ఆతనికిం |బీతిపాత మగున బ్లామెకు( గా దని 
నూచించినది. “నన్ బాసి యని పేర్కొనుటలో నరనిదృష్టిన దయనీయమైన తన 

యవస్థను తేటపజచి (పనన్నుని. జేసకొనవల ననియు నత్యంతదుర్హభ మైన యవ్ప 

రోంగనానంగమము నింతనులభముగా( (బసాదించు త్రనమంచితనమన (బవర్మింపవలె 

ననియు భావించినవి. సిరిరా మోకా లొడ్డుట తగనిపని యని యౌ చిత్యవిచారచర్చ చెసి 

నది. అతిరమ్యమైన నర్యత రామణీయక మును జూపి, యతనిగృహానుర శ్రీని వియవ 

యత్ని ంచినది. మనోహర కేకిగతి నామెతో, (బతి | గీడింవం గోరినది. మన కోహరకేశీగతి 

యనుటలో నామె యాతనిని భర్తగా భావించి దివ్యనంసారభోగముల నందింవంగల 

దనియు నూచించినది. (పవరుని గుహా హోన్ముఖుని. జేయుచున్నది యతని సుహృద్వా్యా 

మోహ మని నిరూపించినది. అద్ధివ్యామోహమును జయించి తనపై మోహము వెంచు 

కొను మని వేడుకొనినది. “ఎందు(టోకు” మని లాలించుటలో నామె యాతనివియోగ 
మును భరింపలే దను భావమును నూచించినది. హిమవన్నగసానుతలమున వరూథిని 

తనడివ్యమహిమబే( గల్బెంవంబడు దివ్యభోగములను దరువాతిపద్యమున (4.241) 

వివరించినది. “భవదీయమందిరమున నిట్టి దివ్యభోగములు కోలుగునే ?* యని ప్రశ్నించి 

నది. అతసినిశ్చల వై ఖరి యామెకు వెలి యెక్కించినది. ఉద్విగ్న స్వభావ యగు నామ 

యందు సహజముగా! బొంగుచున్నరాగము నామె యదువులో( బెట్టుకొన(జాలకహోయి 

నది. 'రాగసాగరమగ్నయె రాజవదన కదిసి భూనురవరు( జక్కు( గౌంగిలించినది. 

'రాగసాగర' మను రూపకసమానబలముచే నామెయందు నీట మువి(గిన యాపన్న 

తరవోపాయము నపేక్షించి యెదుట కనంబడిన యాదరువును జేత(బ'వైడి నహజ 

లోకవృత్తానుకృతి భాసించుచున్నది. దానిచే బఠిత కాప్యాతయందు సాదరభా 

మేర్పడ(గలదు. ఇచ్చట వరూథిని ప్రవరుని. గౌంగిలిం చునన్ని వెళమును గల్బించుట 1 

బువాణక ల్ల కొంత త్వరపడె నని సామాన్యదృష్టి కనివింపవచ్చును. కాని, యది 

యనహజము కానట్టు మారన జాగత్త వపాంచినాండు. వరూథిని నిర్భ రిణివలె వేగ 

(ప పవృ తి కలది. (వవరుం డచంచలమును, శిలా పొయమును నైన దీర పవృ త్తి తల 

వా(డు. నిర్హ రిణి తనకల్లోలతరంగహ స్తములతో గండశిలను గౌంగిలించుట సహజము. 

త్మీవములైన రెండు విరుద్ధ _వవృత్తులనంఘర్షణమును జి తించుటలో సామాన్యముగా 

బబంథములందు గన (బడు _8మవికాసవరిణామచ్చి తణమార్షముకం టె హఠాత్చరిణామ 

చితణమే యెక్కువ [పయూజనకారి కాగలదు. దానివలన నొక యహూ ఫ్రార్య్వత భా 

౬ 

కూనించును. 
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కాని, యట్టిపట్టునను దగినంత విభావాదిపోషణము జరుగకపోయినచో నది దోషమే 

యగును. మారన [(పవరునిరూవవిభావచర్వణముచే నుద్విగ్నయైన వరూథిని నాతని 

నృహోన్ముఖభావచర్వణము చె నుద్వేగ వతిగా మార్చి, రతిభావనంసిద్ధికె యావేళవడినబ్లు 

స్పష్టముగను, సామర్థక్ణముతోడను నిర్యహించియుండుటచే నివన్ని వేశమున నిర్మాణ 

శిల్పము దెబ్బతినలేదు. చెగా( బా|త నభా వవ్యంజక మై రాజణిచినది, 

గాథాలింగనము ఇయు నయ్యంగనను గాంచి, _(పవరుండు మృగాత్ష ! నన్నంట 

క్రంటకు మని వారించి, నీకు నదృశండగు వాని నన్యుని వెదకుకొను మని బోధించి, 

నిన్ను నొకటి యడుగంగ నీవు వేజయొకటి గోరి న నృాంద నుచిత మగునె? యని 

గర్హించినా(ండు. అనలునియందు రేవుమాపులు | వెల్వగాంబడు హవ్యములచె( బుణ్యలోక 

ముల నవలిలగా. బడయవచ్చు ననియు జగ తయము హవ్య_పతిష్షిత మనియు. జెవ్చీ, 

వీంయనితంనె మి తికకర్మవాళన్య్యుము నుగడించినా(డు; మూలమున. | బవరు(డు వరూ 
a (Dr అజా కా 

థనిని “దుషే : మూరే”: యని నంబోధించెను, కాని మారన యామాటలు వాడక, 

మృగాతీ : కొలత: యను సంబుద్దుల సే వాడి వవరుని నొకుమార్యమును మాటల 

మనుటలో, బర స్రీ వెముఖ్యమును (బదర్శించుటతో పెటు వరూథినియొక ౫. అజ్ఞావిరహిత 

మోహావేశమును గర్హించుచు నశాతీయన్యభావు' డగు నన్యుని నెన్నుకొను మని నిర్రేశించి 

నాడు, “దివ్యభోగ ములు మీయింటగలవా?*”” యని యవహళనము చేసిన వరూఖిని 

మొగము వాడు నట్లు “ప్పి వెరుగవు” అని యా మెయజ్ఞానము నె తిచూపుచు, నిత్యాగ్ని 

చ 

భోగెకవధానమైన స్వర్గముకం టె మిన్నయెన నత్యాదిలోక ములందలి నిత్యవానము 

భూలోకమున ముముక్షువులచే. గోరంబడుచున్నది. భోగజీవులగు దెవతల కాత త్య 

మవగతము కాదు. మోక్షము బిజ్ఞానువైన మానవుని మహాధనము. దివతల కది లేదు. 

అందువలననే [పవరునియాలోచనధారయు, వాదాంశవరంపరయు వరూథిని కవగతము 

కావు. అతనిమాటల కామె విస్తుపోయి “నాయందు నిగిరియందును నీకు, _బియ మెల 

నెలవుకొనదు ? విద్యాధరులను విడిచి మనుష్యుల కడ కేల యరుగంగ6 గడం౫దు” వని 

_వళ్నించెను. వవరు(డు “నీ నెజుంగ” వనిన మాట సార్థకము చేసి నహజధోరణిలో 

మానవులపౌొత్తుకంపె విద్యాధరసాంగత్యము మిన్న యని (ప్రతిపాదించినది. |పవరు(డు 

వరూ థినీనంస్కారమును గమనించి తనహృదయమును విన్పష్టముగను, నూటిగను 

వ్యాఖ్యానింప నెంచినా(డు. “విని మని యామెను హచ్చరించినా(డు, '“ధర్భులు, నరణులు, 

కార్యమువలన: బరమపుణ్యలోక ములు నులభసాధ్యము అగునని యువనంనించినా(డు. 

వేదికలును, అగ్నులును నాకు; గరము వయం బౌనర్చు గాని యుం డందు( [బియ మెద 

గలుగ” దని తేల్చిచెవ్పినాండు. తఈమాటలలో వ్యంగ్యముగా, బవరు(డు గృహన్థు (డైన 

బాహ్మణునిధర్మము నిర్యచించినా(డు. ఆగ మాదితకర్మజాతనైష్షకత్యము గార నంము. 
ఒం బాధథిలి 

a టో 

క్ రాపవను ననలునియందు హవ్యము లుంచుట గృహన్స్తుని కర్మనిష. ఆది యతనికి 
(| © 



వ రనమున కుపరరణములై తోడ్పుడుచున్నవి దర్శలు మొదిలై నవి, కావున నవియే 

యతనిగృ్భృహమున నతనికి( వీతిపాతము లగుచున్న వి. అన్యము లగుట లేదు. అత(డు 

గృహమున కేగునది మానవులను బులుముకొనుటకు. గాదు, హవ్య పసాధనముకొఅకు. 

ఈభావమును పైవాక్యములందు వ్యంజింప(జేసినా(డు [పవరు(డు. 

గార్డ స్థ్యధర్మనిష్టామయమూ ర్తియె యెదుట నిలిచియన్న _ప్రవరుండు హిమనగళిఖ 

రముకంపె నెత్తుగా. గనంబడినాం. డావరూథినికి. అతనిధర్మధాటి కామె నిలువలేక 

పోయినది, మార్గాంతరము లేక దీనయె దయాభిక్ష నభ్యర్థించినది. నకల ధర్మగుణ 

సంఘూతమునందు దయ కున్నతస్టానము కల దని పేర్కొనిన ది. 

ఆ. అభఖిలధర్మవేది వైన నీనుగుణాష్ట 
కంబు ముఖ్యగుణము గాదె కరుణ 

దాని. బూనవలదె తథ్యము నాయందు 

దయకు సరియ యొండుధర్మ మనఘ : 

x . దయ(బోల వధ్యరంబులు 

దయం బోలవు వివిధభూరిదానచయంబు 

లయ బోలవు జపతపములు 

దయ తలపోయ (గ విశిష్టతమధర్శ్మ మిలన్. 4.245.246 

ఇందు మొదటిపద్యవు చివరిపాదమును, రండవసద్యమంతయును మారన స్వీయ 

కల్పెతములే. అట్టు కల్పింపంబడిన వరూథినివాక్కులయందు గూఢ మైన చమత్కార 

మొండు కలదు. |(పవరుండు బుద్దివాది. వరూథిని హృదయవాది. బుద్ధి నిత్యకర్మాచరణ 

పాశ న్యమును వివెకముచె గు రించుచున్నది. హృదయము ధర్మాధర్మవిచక్షణారహిత 

మైన భోగ్గెకసేద్ధిని గోరుచున్నది. హృదయవాది తనయభిమతమును ధర్మబద్ధ మని 
నిరూపించి బుద్ధివాదికి నచ్చుంజిప్పవలెను; బుద్ధిని హృదయముబే నార్ద ము చేయవలను. 

ఇట్టివయత్నము వరూథినిమాటలయందు( గానంబడుచున్నది. “దయ ధర్మశేష్షము. అది 

జపత వదానాధ్యురకియాదులకంచె మిన్న” _ అని దయకు ధర్మ _శెష్టత్వము చెప్పుట 

జరిగినది. ఆవెన “నిను బాసి యనువుల నిలుపంజాల” నని తెలుపుచు “నను, (బతి 

వరింపు కరుణ నాన్ను మనంబున” అని వెడుకొనినది. ఈచివరివాక్యమున నతని ధర్మ 

వాదమునకు హృదయవాదము నూత నిచ్చుట స్పష్టమగుచున్నదికదా : ఇంతయత్నము 

చేసియ, దనపూనిక ఫలింవ దని యెంచి కాంబోలు వరూథిని చిట్టచివరకు బేరము పెట్టినది. 

చచ్చెడివాని పెండ్లికి వచ్చినదే దకుుదల ! “నీక గృహంబునకు నవళ్యంబు నరుగ 

వలయునేని కొండొకకాలంబు నాతోడ నిష్షోపభోగంబు అనుభవించి మణి యరుణు” మని 

యామె చివరికోర్కె_. నన్ని వేశమునుబట్టి చూచినచో నీయభ్యర్థన మత్యంతనహజమును, 

నరూథినీపాతయందు( బఠిత కపారసానుభూతి( గలిగించునట్టిదియును నై యొప్పారు 

చున్నది. 
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వరూ థిని భోగ_వన క్తి తెచ్చుటచే( [బవరు( డిహవరభ్రోగవిభజనము చెసి, 

(బాహ్మణు( డిహమున భోషతృష్ష లేక వరమున నుఖము పొందు నని నిరూపించిను, 

దానికి నమాధానముగా వరూథిని తనపొం దిహవరభోగము లీడేర్చునది యని చెప్పినది. 

అతనిచే నిరాకృత యెనచో విగతజీవ యగుదు నని మానవవనితవలె మాటలాడి యది 

యాతనికి. బావహేతు వగు ననియు నదలించినది. |వవరుం డింశ విషయము ముదుర 

నీయలేదు. మెల్లగా గట్టె విరిచినట్టు మాట్లాడినా (డు, 

క్ష, పరవనితారతి కీ డని 

గురు లెణీ(గింతు రటుగాన( గోమలి : మది నా 

కు రతి జనింవదు నీదెన 

నిరతము నాదెన భజింపు నీవును విరతిన్, (4.251) 

ఈ పద్య మతని పరమశమ[పవృ తికి. బరాకాష్ట : 

| పవరు€దు తపస్విని వెదుక(దబోగా. దన్వంగి యెదురై నది. ఊరు చేరు నుపా 

యము నభ్యర్థింపంగా గాఢడోపగూహనము వసాదించినది. కంటిమేరలో జడదారి యెవ్య' 

డును గానరాలేదు. ముందు కడుగు వై చినచో నింకెందణు వరూథినులు వెంటంబడెదరో 

యని భయము వై చినది. ఇను(డు వళ్చిమగిరిశి ఖరము పె వాలుచుండెను. ఇ6క గార్ల 

పత్యాగ్ని కన్న గత్యంతరము తోచలేదు. వెంటనే యాచమన మొనర్చి వావ్యవాహనుని, 

తేతాగ్నిని( గీ రించినాండు. వరూధినీముఖవిధానము చేసినట్టు _ 

క, వరనారీపరధనరతి 

పరత్వ మెన్న(డును నాకు( బాటిల్లని యా 

సిరనత్యమహిమ నతీన 

త్వరితగ మన సి ద్ధి గలుగవలయ హుతవహా | (4.259) 

యని (పొర్గన చేసనా (డు. అగ్నిదేవు, డత నిశరిరమునందు సన్నిహాతుండై నా(డు, 

|పవరు(డు తత్సషభామండలమధ్యగతు(డె మూ ర్రీమంతు డెన హుతవహునివలె 

కోభిల్లుచు నగ్నిిపసాదలబ్ధ మైన కఘగమనశళ క్రివలన నిజగృహమున కరిగినా(డు. 

_వవరుని హిమాలయ, పవేశనిర్షమముల _ నాళ్ళర్యకరముగా(.  జితించుట యిందలి 

యపూర్వుత : 

మారన యీనన్ని వేశమున విభివపోషణముతో పాటు సనంభాషణనంవిధాననై వుణ్య 

మును, రసానుకూల పాతావస్థాభివర్ణన సొమర్థ్యమునుగూడ (పదర్శించెను. కథలో 

వరూథినియందు శృంగార మభివర్ణితము కావలెను. నాయికయొక్క_ రతిభావము అంకుర, 

పల్పవ, కోరక, పుష్ప, ఫలావస్థలను బొంది, (క్రమముగా దశావస్థలుగా( బరిణమించి 

రాణించుచుండు నని లక్షణకాస్త్రమర్యాద ; వీనిలో? బెక్కింటిని సీఘట్టమున సందర్భ 

శుద్ధి నెజి6గి వర్ణించుట మారననై పుణ్యము. మక రాంక నన్ని భు( డగు (ప్రవరుని గాంచి 

సంచలితాంతరంగ యై వరూథిని చక్తుష్పెంతి, మనస్సంగ మము అనునవస్థలను బొంది 
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నది ఆమెయందు రత్యంకురము భానించినది. _పవరుండు రాగలీలానరనత్వ మొన్న, 

దనను గాంచినచో. గాముని: దక్క నెలుదు నని వరూథిని భావించినప్పు డామెయందు 

రతి పల్టవావన్థ, జెంది సంకల్పావస్థను థాసీంప( జేసినది. [వవరసురూపకాంతులను, 

ముఖద్భృగ్విలానములను గాంచి కీ ర్రించుటయం దామెలో రతి కుట్కలావన్ర నంది గుణ 

వినుతి యను మన్మథా వస్టకు కారణ మైనది. త త్కుుమారరా గలాలిత్యము నధిలషించుట 

యందు తావమును, రత్నవు త్రిక వోలె నతనియెట్టదుట నిలుచుటయందును, ఆతనివై( 
దనకు. గల రత్యతిశయమును దానే ముందు వాచ్యముచేయట యందును, పుష్పావన్హయ, 

హీత్యాగమును నాయిక వ్యక్తము చేయుచున్నది. రాగసాగరమగ్నయె (పవరుని బిగి 

కొౌంగిట్( బట్టిన ప్పుడు రత్యున్మాదము వ్యజ్యమాన మగుచున్న ది, [పవరునిపొందు లభింవ 

నిచోం బంచత్య మొందెద నని పలుకుటచే మరణోన్ముఖత్వము నూచింవంబడినది. ఆరతి, 
మూర్యాదులు వియోగ సంజనకము అగుశ్చంగారావస్థ లగుటచే నిచ్చట సెరొ,_నకుండు 

టయు సందర్భకుద్ధి గలిగించుచున్న ది, నంగ హరచన మయ్యు రనసామాగగిని పరిత్య 

జింపక  సారనుందరముగను, వ్యంగ్యరమణయముగను జ్మితించుట మారనశిల్పము. 

ఇచ్చట లక్షణశాస్త్రమర్యాదకొణకు కాక నహజరామణీయకమును గల్పించుటకై వానిని 
మలచి [ప్రవంచించుట కుపయెో౭గించిన మారన్నపతిభ సశంననీయము | 

వరూథిన్మీపవరులు సావాద్భిన ష[పవృత్తులు. ఆమె యెంతభోగె క నలయో యాత? 

డంత నంయమనశీలి. అతనియందు నిత్యక ర్మానుర:కియు, శమైకవృ తితో ( గూడిన 

ధృతియు నిష్పట్టున సమర్ధ ముగా, బోషింవంబడినవి. [పవరునిధిరగుణమును మారన 

భంగికాచతుష్టయమున భాసింపంబేసినాండు. వరూథిని 'నుందరమూ క్రి! నన్ను మన్మ 
థునియంవవెల్లినుండి రక్షింపు' మని వేడినప్పుడు (పవరుండు నిత్య కియాహాని పెంపు 

నడ6(చు ననియు, గృహమునకు వేగ నేగవల ననియు. బల్కి, |పత్యు తరమును విష 

యాంతరమునకు లాగి తనవిషయనుఖవె వై ముఖ్యమును వ్యంజింవ(జేసి నిత? స్ట్ ర్త (పాఠ న్యము 

నుగ్గడించి తనధృితిని( (బతిపాదించినాండు. “దర్భలు, అరణులు, వేదికలు, నగ్నులు 

(వీలిపాత్రము లై నంతగా నితరములు కావని చెవ్పుటలో ధృతిని. బతిష్టించినాండు. 
విపవర్యులు భోగదాహ్యు లని యుగ డించుటలో ధృతిని, బపంచించినా(డు. తమ 

కముతో ( బై (బడువరూథినిని ని నిరాకరించి పరనారీపరథనరతిపరుండను గానిచో నాకు 

త్వరిత గమన సిద్ధి ( (బసాదింపు మని పహుతవహునిముందు. (బతిన సేయనప్వుడును, 

అగ్నిమహిమచే గృహమున క రిగినప్పుడును శమనిష్టావరాకాష్టను (బదర్శించినా డు. 

ఇట్లు వేతిపాదన, _వతిహ్థావన, వవంచన, (పదర్శనాత్మక మైన ధృతి _పవరునియందు 

వర్ణించుట చె( బాతగుణశిలపోషణమున కొక (కమవికాన మహిమాన్విత మైన శిల్ప గౌరవ 

మబ్బుచున్న ది. 

_వవరవియోగత వ్ర యగు వరూథినీవిరహావస్థను విపులముగా వర్షించు టయు. 
గథాశిల్పమున కెనలేనిళ క్తి నిచ్చుచున్నది, అగ్నిసన్నిహితు, డెన _పవరుని “చారుదివ్యా 

కతి యా మహృదయమున, జెదరక నిలిచినది. త్మ దూపవి; థధావచర్యరణము చేయుచు, 
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దత్సిద్దిని( బొంద(జాలనందులకు( బరితవించినది, ఈనన్ని వేశ మున విరహము సంశ్లిష్ష 

భావబంధథుర మెనది. సామన్యముగా( గావ్యములందు నాయికానాయకుల| పథమ వీక్షణా 

నంతరము కలుగు నయోగవిపలంభమునందు. బరన్పరరతిభావము సుసంపన్నమై 

సమాగమాకాంక్షియె యుండును. ఇచ్చటనో యట్లు కాదు, నాయికానాయకుల| పథమ 

సన్నివేశము కల్పించ(బడిన ది. అం దేకతానురాగమే వ్యక్తము చేయబడినది. విరక్తుం 

డె న నాయకుండు రంగమునుండి యదృవ్యండై నాడు. నాయిక విరహాతురయె వియోగ 

దుఃఖము ననుభవించునప్పుడు పఠిత యది పునసన్సమాగ మ సిద్ధి. బొందునా ? లేక నిష్పల 

మగునా యను శంకచే( బరిపీడితు. డగుచుండును. నాయికయును బునసృమాగమును 

గూర్చి శంకించుచుండుటచే దీనియం దయోగకరుణవి|పలంభముల నంకీర్ణచ్చాయలు వతి 

బింనీత మగుచు నన్ని వేశమును సాందమధుర మొనర్చుచు మాయా!పవర।వవేశమునం 

దద్భుత సిద్ధి కలుగుటకు 6 బూర్వరంగమె భాసించుచున్నవి. 

వరూథినీవిరహవెదన ఘట్టము రనశిల్పనుందరము, విభావానుభావవర్ణనము చెసి 

రసభావములను వ్యంజింప(జేయు మారనక వి యిప్పట్టున రసపక్షపాతమును (బదర్శిం 

చెను. |(పవరునిచారుదివ్యవ్మిగహమును న్మరించుటచేత నామెకు( |బీతియు వగయు( 

బెన (గొని యగ్గలించినవి; మనను చీకాకువడినది. మదనదచాణముల నెదుర్కొని నిలచు 

ధృతి సన్న గిల్లినది. నిజదై న్యస్థితి నితాంతవేదనానంజనక మెనది. కంవము జనించి 

నది; దీర్హ నిక్వానలు వెలువడినవి. దిక్కుతోచక వరూథిని గిరికందరములు కలయ, 

దిరుగుచుం గంటికి మంటికి నేకధారగా నేడ్చినది. అలసి సొలనినది. విప్రం డరిగిన 

వలనికి( జూడు్క్కూలు పొరిపొరి నిగుడించినది. “అకట: మందభాగ్య నైతి ' నని తన 

దురదృష్టమునకు దురవిల్రిన ది, 'నా కెమ్మెయి గలుగు నక్కుమారుని. గలయు పుణ్య 

మని నైరాశ్యము. బూనినది. “ఏమి సేయుదాన ? నని యనిళ్చితస్థితిని, *ఈకామతావ 
మె నెట్టు నిస్తరింతు ?' నని యళక్తతను, ' ఎందు. జొత్తు” నని యెలుగెతి యుత్తల 

వడుచు( జాపల్యమును 'బకటించినది. విపలంభనాయిక యందు న్మృతి, నిర్వేదము, 

మదము, చింత, [శమము, గానీ, ఆవేగము, (తానము, చావలము _ మొదలగునంచారు 

లను వ్యక్తము చేయగల యను భావసా క్రితభావనంవదను వర్ణించుట యిచ్చటివి శేషము. 

వరూథిని యాదినశేషము నెట్లో గడవినది. ఆరేయి వేదనాభరమున. దెల్టవా 

రించినది. మణునా( డక్కు_మారు( డెప్పటియట్ట యరుదెంచునేమో యను కుతూహల 

మున గిరికంద రోద్యానవనమున నెదురుతెన్సులు కాచినది. నుందరరోద్యానము శ్చంగా 

రాంగనంవద్భరితము; మదనవముసంభారగంవీరము. విరిగుత్తుల వె గురువులు వాణుచు 

చుంబించుచు యుంకారములు చేయు నలికదంబములు,  చిగురుజొంవములతో, జిట్లు 

ముక్లాడుచు, గరలుచునున్న కోకిలలనమూహములు, ఎలమావిలతల వై గల? గొన( 

దారుచు, కల్కిపలుకులు వలుకు చిలుకలు, పుష్పసౌంగంధ్యబంధురమై సుడినెడీ మంద 

మలయానిలము, కెందమ్మికొల(కులందు( గేశి యొనరించు జక్క్టావజంటలు, నహజన్థిర 
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విీభావములై. వరూథినివిరహాగ్నిని( (బజ్వలింప వవనక దంబములై వరిఢవిల్లినవి, ఇట్టి 

వర్ణనముచే రత్యుద్దివకము లైన తటస్థవిభావములు పోషింవ6 బడినవి, 

వరూధినీవాచికాభినయమున కీ కిందిపద్యములు చక్కని యుదాహరణములు, 

తే. గీ, అడవి (గాచిన వెన్నెల యయ్యె నాదు 

జవ్యనం బక్కుమారుతో నరనలీల 

భావజోవభోగంబుల 6 బడయ నైతి 

వీనితాంతతావంబు న న్నేల సైంచు 3 

ఉ. ఎక్కుడినుండి వచ్చె నత. డీతుహిన్నాదికి ? వేడ్క నూని యే 

నక్కట : యక్కుమారురుచిరాకృతి యాదట నేల చూచితిన్ ? 

మక్కువ యేల నాటె మది? మన్మథు డేల సహంచు నన్ను? వా 

డెక్కడ వచ్చు నింక ? నది యేల పొనంగు ? దురాశ యేటికిన్ | 

(5. 8-9) 

ఇట్టివితర్క_మువలన వరూథిని విరహాతుర యైనది. ఊద్దీవన విభావవరిపుష్షి జరిగి 

నది. [వవరునితో నుపభోగింపంజాలని తనయొవనము నిష్పల మని వాకుచ్చుటలో 

నామెకు స్వేయసౌందర్యయావన విలాసముల పై. గల యభిమానమును, [(పవరనిరాకరణ 

ముచే( గలిగిన యవమానమును, వాంఛితార్థ సిద్ధి ( బడయనందులకు నొందు ననుతావ 

మును, “నరనలీల' యనుటచే( (బవరుని విరనత్యముపై( గల్గిన గూఢామర్షమును, అతని 

పొందు నాందకపోయినచో. దనయౌావనము నిరుపయోగ మగుననుటలో నన్యవిషయ 

ముల వె నేర్పడిన యరతియు, వ్యజ్యమానము లగునున్నవి. “ ఈనితాంతతాపంబు నన్నేల 

నెయి ననుటలో6 దాను వలచినవరుని? గవయలేకహోతినె యిను గూఢా మర్ష సంజాత 

మగు తావమును, రత్యుర్ద్షవకములై న విభావములవలన? గలిగిన తాపమును, స్మృత్యాది 

నంచారులచే. దనయందు( బుష్టమైన రతితావమును,_-_ఆమె సూచించుచున్నది. 'నితాంతి 

మను మాటచే నామె వియోగతావముచే క్షణ మొకయుగముగా భావించుచుండె నని 

వ్యంజిపంబడుచున్నది. 

మహాకవులు తమకావ్యములం దొకరమణయఘట్టమును విపులముగా రచించి, 

యుప కమవి సరణాదులతో పాటు నువనంహారమును నిర్వహింప దలచి పూర్వ్యపవర్తిత 

క థఛ్మాపథానాంశపస్తావనము చేయట యొకకథాశిల్పమర్యాద ।: మారన యట్టిమర్యాదను 

బాటించి, “ఎక్కడినుండి వచ్చె” ననుపద్యము రచించి వరూఢథినీ పవరనన్ని వెళమునకు 

రమణీయోవనంహారమును గల్పించినా(డు. ఆది |పవరగాథకు భరతవాక్యము, మాయా 

[వవరనన్ని వెళమునకు నాందీవాక్యము ! 

కలి యను గంధర్వకుమారు. డంతకు6 బూర్వము వరూథినిని వరించి, యా మెచే 

నిరాక్భతు(డై, మదనశళరవీడితుడై వేగుచుండెను. అతడు (వన్తుత మామె యన్న 

స్థితిని. గాంచి, దివ్యజ్ఞానముచై! గలరూ వెణింగి లోలోన( బొంగిపోయినా/డు, 
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క. తను నేం గోరిన నొల్ల్చక 

మననిజశరనికరదళితమానసు. జేసె 

న్నను విపుంగూర్చి కమలా న. 

నన యక్క్హట £ యిట్లు నేండు నావలె నుండెన్. (5.11) 

నూతనపాత రంగమున( (బవెశించుచు. దనను దాం బరిచయము చేసికొనువిధ 

మిచ్చట6 |బత్యేకముగా( _బశంసింపందగియున్నది. “తను అను లముద్వయ శబ్ద 

వయోగముచే నా మె యాతని నొల్పక యొకసాదియు, బరుని కోరి భంగపడుటవలన నొక 

సారియు లాఘవమునకు బాలువడె నని యవహేళనము స్చురించు చున్నది. “ఏ” నని 

యాత్మార్థ కేకా క్ష కరనర్యనామము వాడుకొని తన గౌరవమును (బదర్శించుకొనుటయేకా క 

మాయా పవరుండు మదనావస్థయందలి యుభయసామ్యమును సమమా[తాళబ్ద పయోగ 

ముచే వ్యంజింపంజేసినా (డు, “మననిజశరని క రదళితమాన సు లయినట్టు మారన వరూథిని 

గంధర్వులయవస్థలను తుల్యము గా వర్ణించుట సార్థక క రచనము ఓక *' 'ఇట్టు నేడు నావలె 

నుండెద్”” అని గంధర్వు( డనుటలో ; స్టలకాలా వస్టాదులయం దిరువు రొక్కారీతిగా నుండి 

రని వ్యంగ్యము. వరూథినీమదనావస్థను విపులముగా వర్ణించి, గంధర్వకుమారుని 

విరహము తత్తుల్య మని చెప్పుటతో పునరుక్తి లేని యనల్పార్థనంపద నల్పపదములతో 

నూచించి నట్రయిన ది. 

గంధర్వకుమారుండు వివరూవ మొప్పొారం దార్చె నని మారన. (వవరునిరూప 

కాంతులయందు రూపమును మా; [తము తాల్వెనని చెవ్పీ కాంతిని జెప్పకుండుట యిచ్చట 

క విమర్మము. [ప్రవరుని యగ్నితేజ మతనిజీవనంవుటిక ని, నిత త్యకర్మానుక్ఞానమునకును, 

సంబంధించినది. అది వంచనాపరు(డైన గంధర్వునిచే నం గహ ంవ(బడకుందుటయే 

యుచితము. నురతసమయమున నామె చిత్తమున నిండియుండునదియు, గర్భమున, 

[బతివింబించున దియు, దివరునితేజము (కాంతి). పూర్వాపరక థార్గ నమన్వయనపాత 

మైన రచన మన్న నిట్టుండును. 

గంధర్వు. డమ్మృగాక్షితో ఖభోగింప( దలంచెను. మారన వరూథిని నాక ర్జాంత 

విశాలలోచనగా మొదటినుండియు. జ్మితించుట కాననగును. ఆమె '“విభమచంచదబ్ద 

లొచన”గా మొదట మనకన్నులయెదుట. [బత్యక్షమైనది. (పవరుండు తనవై. గవయు 
వరూథినిని ““'మృగాక్షి” యంట కంటకు మని యనుటయు, అంతలేసికన్ను లున్నవి 
నీక నద్భకు(డై నవాని నన్యుని వెదకుకొను మని యామె కన్నుల సొబగు సీనడించు 

కొనుటయు! గాంచినాము, ఇచ్చట గంధర్వకుమారు(డును వరూథినికన్ను గవసౌరును 

గాంచియె యామెను వరించినట్లు “మృగాక్షి” యనియే నంభావించినాండు. (పవర వేష 

మున సంచరించుచున్న నాగంధర్వునిదరికి నవ్వనిత “విలోచనద్యుతివితానవిరాజితవ క్ర 

వరి. [వవరుని, గాంచినపుడు వరూథిని *మనవజశరదళితమాన న” యయె నని మారన క్ట p 
వ 

here; 
లం 

శృ.వివి4 వదంమున వరిం 
T a ha 
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వద్మయై” యరిగిన దని మారన. “మ్మత్పొణైక ధర్మశీలివి గమ్మీ 1” యని మదన భిక్ష 

నభ్యర్థించిన తరుణి నక్క_వటవివుడు “తరళకాక్షి” యనియే నంబోధించినా(డు. అతని 
నియమముగూడ నంభోగనమయమున “"*నిమీలితాక్షి” యె యుండవల నని కన్నులకు 

సంబంధించినదే. ఇట్టు వరూథినీసొందర్యచై తన్యపతీకములైన యామెకన్నులను 
వేయికన్నులతో. వొదివి రత్న్షించినాండు మారన. ఇది యతనియా ఖ్యాన శిల్ప ములోని 

జిలుగుపని. 

వరూ థినీగంధర్వకుమారుల విహారవర్ణనము సార్థకముగను, ప్మాతతత్త్వానువీలన 

(కమముగను, నహజనుందరముగను మూలముకంపె నతిరమణీయముగా నొనర్చంబడి 

యున్నది. 

మూలము : 

శో, తతః నహతయా సోథ రరామ గిరిసానుమ 

స తథాన్యేషు దేశేమ ముదితో ద్విజ ॥ (60. 1.2) 

అనువాదము : 

, ఆగంధర్వుండు నవృరోంగన యు నత్యాన క్తిమె( గూడి హౌ 

మాగస్పారదరీగృహాంతరలతాంతాగారభాస్యత్తటీ 

భా గీరథ్యురు నైకత స్థలజలపాంతవదేశళంబుల 
న్ఫోగింపంగ? దొడంగి రంగ జనుఖాంభోరాళినిర్మగ్ను లె. (5.18) 

ర్న 

గంధ ర్వావృరన్న్వభావానుకూలమైన మదనవిహారవర్గన మిది. “సౌరభం గన్దం అర్య ని 
గ న్టర్వాః” (ఆర్య గతొ)_ నువాననను బొందువారు గంధర్వు లని ళబ్దవ్యుత్చ త్తి. 

“'అద్భ్య స్సర స్తితి అప్పరసః” నిటివలన( బుట్టినవారు కావున నప్పరశళ్ళబ్ద మన్వర్థ 

మైనది వారికి. నువానన నధికముగా రమించు గంభర్యకుమారుని కొజకు దరీగ్భవాోంతర 

అతాంతాగారములును, జల కీడానక్త యగు నప్పరోవనితకాజకు భాగీరథీ నైకత స్థల జల 

|పొంత|వదేశములును గల్పింప (బడినవి. ఏతత్కల్పనకు బీజము “పుల్టకానన ...సర 

స్పుచ” అను చరణమున నంస్మృతమున( గలదు. మూలమునందలి నిమ్నగ తెలుంగున 

భాగీరథి యెనది. ట్లు మూలముకంటె మారన వర్ణనమును (గ౧మబద్ద మొనర్చుటయేకాక 

వృత్తశయ్యయందును, ఎత్తుగడలోను, దిర్హా క్షర్వ్యవయోగ బాహుళ్యమునందును రచనా 

సామర్థ్యమును _బకటించినా.డు. ఇదంతయు నొకయెత్తు, చివర రూపక సమాసనంధాన 

మొకయెత్తు, మన్మథనుఖ మనెడినము[దమున ముని(గిన వా రని దానిభావము. ఇందొక 

సషచమత్కా రమును గందు. జఆనమానమునశే శోరీరముల నుండి జన్మించెడి (రతిసుఖ 

పారవశ్యాదికములందు జనించెడు) స్వేదజలరాశియందు మునింగిన వా రైెరి యనియు 

భావము చెప్పుకొనవచ్చును. దివ్యనుగంధబంధురములై న శరీరములనుండి జనించు సేంద ము 
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సుఖపారవశ్యము దెల్చుచుండుటయు, అంగజగంధరనములు, గాంధ ర్వావృరన వక్ఫతిని( 

[బకటించుచుండుటయు నందలివి శేషము. ఇచ్చట మారనరచన  మూలాతిశాయి 

యనుటలో వివపతివతి యుండదు. ఈవృత రచనాసొభాగ్యమున కలరిన యాంధరసి 

కులు తమ జిహ్వాగములను దీనిచే నలంకరించుకొనుట కాంచుచున్నాము, 

నురతనమయమున వరూథినీచితస్థితిని మారన సామర్థ్యముతో సృష్టించినా (డు ! 

క, నురత నమయమున నానుం 

దరి నయనాబ్దములు మోడ్చి దహనశిఖావి 
స్ఫురితశరీరుం డగు నా 

ధరణినురకుమారు నాత్మ( దల (చెను నెమ్మిన్. (5.20) 

ఇందు “దహనశిథా ... నాత్మ, దల (చను నెమ్మిన్””_అనువాక్యమంతయు( బత్యక్షరసార్థ 

కము. పంచమాళ్వాసారంభమున వరూథిసీవివలంభవర్ణనకు శ్రీకారము చుట్టు చు_ "ఆ 

కమలాశ్నిచి తమున నాద్విజరాజకుమారు చారుదివ్యాకృతి నిలో నని మారన 

సోర్కానుట గమనింవందగినది. వివరూవగంధర్వుం డామె నుపభో గించునమయమున 

నామె కన్నులు విచ్చి చూడరా దను నియమము కలదుకదా ! అందుచె నామె కాతని 

స్పర్శాదికములు త్వగియ్యదియళ క్రిచె రత్యుపశాంతికిమాత ముపకరించినవి. అతనిరూపు 

చత్షురియ్యదియశ క్రిచె6 జి త్రమున. (బతిబింబించుట లేదు. భౌాలతికముగా నిం్యదియనుఖము 

నందించుచున్న పురుషాకృతి నంతరిందియ నహాయమున నంతస్స్ఫాషాత్కృతి 

నొందించుకొనినది. చిత్తమున నిలిచినరూపము నత్యపవరునిది. అందును శిఖావిన్ఫురిత 

శరిరి యగు నాతనిమూ ర్తిది. [పవరతేజస్సౌందర్యమున కది పరాకాష్ట, గంధ ర్వాకృతి 

యామెపై6 దదూపమును మరుగుపజచునంతటి.పభావము వెయలేదు. అట్రగుట కామె 

నురతకాలమున( గన్నుగవ మూయుట |పధానకారణ మెనను అత(డు కోరినంతమాత 

ముననే కోర్కె దీర్చ నందడించి పలుచన యగుటయు నొక ముఖ్యకారణ మని 

చెప్పకతప్పదు. వరూ థినీగంధ ర్యసంభాషణ మతిన్వల్పముగా రచించుటలోని వ్యంగ్య 

శిల్ప మదియే. 

నంగమనమయమున గంధర్వుడు [పవరరూపము ధరించియున్నను అత నియాత్మ 

[ప్రవరునిది కాదని యతని చర్యలే చెప్పుచున్నవి. అత్మ వూర్యభవనంసా,రవాననా 

సంవలిత మై శరీరమున బీవనంపుటిగా భాసించుచు మానవచిత్తవృ త్తిని శాసించుచుండును. 

అగ్ని 3భావిన్ఫురితశరీరు ( డగు (పవరునిచిత వృత్తి నిత్యవై దికకర్మాచరణనిష్టానిర్వి (ద 

మైనది. గంధర్వునిది ఖోగవాంఛానంత వ్రమెనది. వరూథిని (పవరజీవనంపుటివలన 

భాసించునుజ్జ్వల మూకోర్తిని భావించినది. అట్రిభావ మగ్ని+థావిన్వురిత శరిరుం డగు “నా 

ధరణినురకుమారు నాత్మ” నన్న నమానమును షష్షీతత్పురుషముగా నన్వయించుకొనిన చో 

న్ఫురించును. అంతియకాక ధరణినురకుమారుని నాత్మయందు( దలంచె నని యన్య 

యము చెప్పుకొను నవ్పుడు “కుమాళ్” కబ్దళ క్రిచే (పవరలక్షణవిశిష్టమెన నంతానవాంఛభ యు 
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వరూథినికి. గలదనియు, “ధరణినురకుమారుి నను తత్సమసాధ్యనమాననంఘట నముచె 

నది సాధ్య మగు ననియు, “ఆత్మన అనుటచే నట్టి సంకల్పము జీవసంస్కార్య పేరిత మైన 

ననియు వ్యంగ్యముగ ననుగమ్యమానమై భావిక థార్థనూచన శిల్పము సాధింప(బడినది. 

స్వారోచిషమనునంభవక థారంగమున కిద్రి వూర్ణరంగము. కవి ఫల|శుతిలో. 

న కరోచిజన్మంబును, వ ర్తనంబుల్, స్వారోచిషాద ప పభ వందు విన్నన్_ అని పెర్కొని 

యుండుటచే నింతవజకు జరిగినకథ యంతయు న్వరోచిజన్మమునకు హేతువై నది కావున 

నిచ్చట చెప్పంబ బడిన దని ని స్పప్టమైనది. దానిఫలము సర్వోచినృష్షి. అతనివ ర్రన మాతని 

చై తన్యరూపము. అట్టినంసా్కారములందు మాతాపితరులయుక్క్ల త చ్చ్చృష్టి 

కాలమునందలిజ్ఞానేచ్చాకియాళ కోదై త తన్య యుకృమె న  యంతఃకరణము |వతిబింబించె 

ననుట పూర్వక థయందలి వస్తుధ్వని. సృష్టి యిచ్బా_పధాన మైనది. అట్టియిచ్చ గంధ 

జేవనంస్కాార 

ర్వునియందు లెదు. వరూధినియందు గూఢముగాం గల దని కవి వ్యంజింవ6జే నెను. 

గంధర్వుడు వరూథినిహృదయము నాక ర్షింప పలేక మాయాతావమున నామెను జేరి భోగిం 

చెను. ఆమెకు గంధర్వునినిజరూపము తెలియదు. మాయావి యైన యతడు నత్యస్వరూప 

జ్ఞాన సాధనమైన యా మెద్భవ్షీ . నవరోధించెను. మోహోాంధ యగు వరూథిని యట్టియాంధ్య 

మున కొడంబడెను. వారిరువురియందును బలీయమగు కా మెచ్చా శకి మాయా మాహిత వై 

త కనుగుణ[| కియా శీలమును దాల్బె నని బి నోధపడ(గలదు. ఇది యిట్టుండ వరూథినియం 

భోగేచ్చవెనుక గాఢమైన నృజనేచ్చ కలదు. దానిచే ధరణీదేవకుమారు నాత్మ( దలచి 

నది. శమదమాన్విత మైన |వవరుని న్మరించు వరూ థినియందు దైవ పేరితమైన జ్ఞానశక్తి 

గూఢమై భాసించినది. అనంగా న్వరోచినృష్టికి( గారకు లైన వరూ థినిగంథ ర్వులయం 

దిచ్చా కియా. క్రియాళక్తులు మాయా మోహనమన్వితములై యుండుటచేత జ్ఞానళ క 

గువమె పోయ నని తాత్పర్యము, ఇట్ట నంస్కారవి శేషమే న్వరోచిచి త్తవృ త్తియందు 

(పతి బింబించిన ట్లు చితింప (బడినది. స్వరోచి భాగై కచిళ్తుండై మనోరమావిభావరీక ళా 

వతులతో. గీడించుచున్న ప్పుడు రథాంగవనితయు, హరిబేందుండును, హరిణిదూపయైన 

వనదవత యు నాతనిజ్ఞానవృ తిని జ్ఞవ్ చేసినను నది జ్ఞావితము కాకపోవుట దానిభలమె. 

గంధర్వ (మాయా) విముక్త యైన వరూథిని (ఇచ్చ) నిజపవరతేజోరూపము (జ్ఞానము) 

నుపాసంచుచు న్వరోొచికి (తజన్సునకు) జన్మ మిచ్చెను. మాయామూలకమైన మృగీ 

రూపము వీడి నిజరూపము దాల్చి దైవ్యపేరితయై మనునృజనెచ్చావరాధీనయైన వనదేవత 

న్వరొచిభోగ దృష్టిని హారించినది. అతడు మోహవిముక్తుందై (పరమిహంనపబోధమున 

జ్ఞానళ కని తేజోవంత మొనర్చుకొనినా(డు, న్యరోచియందలి _ద్రవరతేజోద త్ర మైన 

స్వీయ జ్ఞానవృ త్తి మాయావిరహిత మై సత్యజ్ఞానెచ్చాపధానయైన వనదేవత కల్పించిన 

పాంచభౌతికళరీరమునందు వసించి, మను, శేష్టునిగా స్వారోచిషుని నృజించినది. పవర 

(నైరితమై, వరూథినియందు సంకల్పమాతమున భానించి, స్యరోచియందు సాధనావస్థలో 

నుండి, స్వారోచిషనియందు మనుతేజము పరిపక్వము నందినది. ఇట్టితాత్సర్యమును 

వ్యంజింపంజేయిు భావికథాఘట్టములను మావన కడు సామర్థ్యముతో నిర్వహి ాంచెను. 

3 | 
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స్యరోచిర్రననమునకు హమామవంతము రంగస్థలము. అతనవ రనమునకు మందర 
అ 

ను తి 

నగము రంగము. రెండవరంగమున స్వరోచి యావ జ్వలుండుగా ౬ . వలెను, 

| 
ఈరెండురంగ ములమధ్య నున్నకథను భూతకథాంశముగా నూ! స్తు 

మును |శారం నంచి మారన క్రార్థక (కియాపమోగము చేయుచు రెండు వద 

ముల నొకేఛందమున నడవపెను, అవి: 

చ్, స్వరుచిసము ద్గమన్సురణ సర్వుదిగంతరము ల్వెలుంగ భా 

సురతరమూర్తి యె వెలయునూర్యునిమాడ్కి సుతుండు (వేతి న 

తరుణికి నుద్భవించి సముదా త్తతనుద్యుతిజాలనంపద 

న్సుదుచిరు( డె న్వరోచి యను నుందరనామము దాల్చి యెంతయున్. 

£ 

ర కళ్ల లభివృద్ధి బొందు శశి కైవడి, దద్దయు నద్ధుణంబుల 

న్యెలుగుచు వాడునా ౯టి క భివృద్ధి వహించి మనోజ్జయావనొ 

ట్వైలుండును న స్త్ర విద్యను వీశారదు(డు నృలభాసితుండు నె 

వీలుపుగ మందరాడితటభూముల నాత(డు కెలినల్పుచున్, (5.22.23) 

మారన యిచ్చట వాక్యనిర్మాణమున సొగనులు చూపించెను. ఇంతవణకును వతూ 

థిన్మిపన క్తి వచ్చినవుడెల్ల నామెనే క ర్తగాం జెప్పుచు వచ్చినను నిక్కడ వరూథిని పుత్రుని 

గనె నని చెప్పక, వుత్తు( డామె కుదయించి న్యరోచి యను నామము. దాల్బెనని రచిం 

చుట యొక చమత్తారము. దానివలన వరూథీనీ పాతమున కింక కథలో నెట్టి కరృత్వము 

నుండబో దనియు, న్వరోచి నస్వరుచ్విపసిద్దుండై నర్వతంత్రన్యతంతుం డగుననియు, 

వ్యంజింప(బడు చున్నది, వరూథిని కుదయించిన స్వరోచి యుదయభానునివల స్వయ పభా 

నమస్వితు. డని యుపమించుటచే నాతనినంతత తేజస్వితయు, “సర్యాది గంత రము 

ల్వెలుంగ భానురతరమూ ర్తి” యను నుపమానలక్షణబలముచేతను “నముదా త్తతనుద్యుతి 

జాలనంవద న్ఫురుదిరు( డను నువమేయ నహజగుణవిశేషముచేతను ఉజ్జ్వలతయు, 

షోడషక ళా పపూర్ణు, డగు చందునివల గుణసమృద్ధి వహించినా. డనుటచే నతని 

గుణా ఢ్యత్వమును, “వసాంచి” యను [కియాళక్తిచే భూభరణయోగ్యత యును మనోజ్ఞ 
యౌవనోజ్జ్వ్యలు, డనుటచే29 కృంగారనక థాకావ్యనాయకగుణవరిష్టతయు, 'అస్రవిద్యా 

విశారదుండు, బలభాసీతు డనుటచే నాతన్ధై ర్యవై శారద్యములును వ్యంజితములై 

యుడా తనాయకగుణన్యరూవములు న్యరోచియందు( (బత్యవ్ష మగుచున్నవి, సూర్య 

చం్యదోపమానము లెక్యత నిబంధించుటచే న్వరోచి రోచిమ్ణుతకు దివారాతములందు సమమై 

యుండు 'నాతత త్య మను గుణము న్ఫురింప(జో కీ యుచున్న ది. ఉదయమున? దనుద్యుతిచేత 

నురుచిప. చై, బాల్యమున గుణ(పవకాశముచేత వెలుగొంది, యావనమున మనోజ్ఞత్వముచే 

నుజ్జ్వలుఃడై, మంతసహిత మైన ధనుర్వే దముచే( బలభాసితు( డయ ననుటతో నాబాల్య 

20. శృంగార శుచి రుజైంలః = అమరము. 
te 
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వచ్చు భాం ములు, ధర్మవ ర్తనమునకును మానవచి త్తవృ త్తికిని మధ్య జరుగు 

సంఘ ఘర్షణ మిందు గొన్నిపట్టుల. జి తింవంబడియుండుటచే హృదయవికా నవి!దుతుల 
ళ్ కుచిత్మవాధాన్యము కలిగి రసాభ్యుదయోల్లా రానము నిర్యహింప(బడినది, 

చన రవం ము. ఈక క శ్రయందలి వథమనన్ని వేశము. ఆతరళాక్షి భయా ర్తయ 

'“రక్షింపు” మని వే(డుచు న గరోచిని శరణు వేడినది. ఆ రజనావను6 డగు స్వరోచి 

కారణ ముడుగకటే యామె కభయ(్రదాన మొనర్చెను. దీర్హ నిశ్యానములతోడను, 

గభ్ధదక ంఠముతోడను, నామ తనకథ నారంభించెను. మనోరమావిభావరీకళావతులు 

ముని నవహసంచి పొందినశాపములను గూర్చి చెప్పినది. దిన్నతయముగా వెన్నంటి తరు 

ముచు నామెను బట్ట నుంకడించెడు రాక్షనునెగూర్చి యప్వుదు బై ట పెట్టినది. అసురుండు 

రంగమున, బవేశిం వక పూ శమ యామె యాతని క స్రహృదయవిద్య నుపదేశించిన ది. 
(ణు 

గ్ పరమే౫ ర్టరునినుండి సారయం భువమనువు ద్వారమున( బరంపరాగతముగా నామెకు 

సిద్ధించిన మహామర్శతము. అంతలో; గాజుమేఘము వలె గర్డించుచు నిందీవరాతు(డు 

రాక్షసాకృతితో వచ్చి మనోరమను మింగ నుద్యమించుచు నామెను బట్టను. ఆదారుణ 
దృశ్యము గాంచిన న్యరోచి రౌొదమూ తి యయ్యును. (వచండబాణమున నారక్కానుని 

మను నొవ్పించెను, 

ఇందీవరాషముం డాయబ బ్రలోచనను విడిచి సీయశా వవృతా తాంతమును జెప్పెను. (బహ 

దత్తునియొద్ద ( గపటియె రహన్యముగ [3 విద్యను గహించి గురువు నవహేశనము వేసినందు 
జ 

లీ 

లకు ఫలముగా స వరా, తములు రాక్షసాకృతి నెందినా. చెందీవరాడు౯ డను గంధర్వ 

రాజు. ఆశాపము నరోచివలన నుపసంహృత మగు నని బహ్మదత్తునిశాననము. ఇందీవ 
ఓ 

రాక్షుందు నిజదివ్యాకృతి( దాల్చి కానుకగా. నక యన మనోరమను ఆయుర్వేద 

నహితముగా న్యరోచి కీయ నిచ్చగించిను వ్య మనోరమ పథ మదీక్షణముననే స్వర్ చిని వదించి 

నది. కాని యామె చెలులై న విభావదీకళావతులు కుష్టక్షయ సరో గవీడితు యుండుటచే 

నామె వివాహమున కిచ్చగింపలదు. ఇందివరాక్షద త మైన యాయర్వేచముకో వారి 
Fa జో అప ట్ క జో శ.” WO ఇ గసాతను నివాదిఎతు నుని న్యరోచి | (పవతినం బచిను, మనొరమ సంతసించి, యాతని 

= ద ౬ 

జ అల ల జ ఇఒ x కై బెండాడెను. అత: డాయుంర(దవిధానమున వారి నారొగ; 
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తనకృతజ్ఞత దెలియణబజచుట ౩ సర్వభూత భా షాజ్ఞానము నిచ్చు నొక దివ్యవిద్యతో 

పాటు తననుగూడ నాతనికి సమర్చించుకానెను. కళావతి తనజన్మవృతాంతమును దెలిపి, 

పార్వలిద త్త మైన పద్మి నీవిద్య నిచ్చుచు( దధథ్రవినిర్షైశానుసార మాతనినే వివాహ 

మాడెను. ఈమువ్వురను న్యరోచి వరిణయమాడి మందరగిరిసానువులవై _ వారితో 

నుభించుచు విహదించుచుండెను. 

ఇందు? (బతినన్ని వేశమును గార్యకారణ క మమున। జెవ్ప (బడినది. కా ర్యారంభ 

ములై న వ కథలు కారణ పతిపాదన పర్యవసానములుగా( జి తించుటచే( గథాంతమువజ 

కత్యంత। (ప్రతి! గలిగించుచున్న వి. వీని వెనుక భి తీకవల వ్యావించి యున్న బలీయమగు 

దె విక స్ట క యాశ్చర్యమును గలిగించుచున్న ది. వట్టనంగా.. మనోరమ రాతనుని చారి( 

బడుటకును, ఇందీవరా కుడు రాక్షసాకృతిలో. గూతుని మింగ( బోవుటకును ముని 

శావములు కారణము అగుచున్నను నవి స్యరోచివలన నివృతములగు నని వూర్యమే 

నిర్చశింపంబడియుండుట యాశ్చర్యము : అంవికాదేవి కళావతి నాత్మహననోద్యోగము 

నుండి మాన్ని “భర్త బేజోనిధి యాన్వరోచి యగు! జుమ్ము"”-అని నిరెకించి చెప్పినది. 

మనోరమ లేనిచో విభావరీకళావతుల కట్టు వివాహ మయ్యెడిది కాదు. కావున. గథలోని 

తొలివూననుండి కొనవూనవజకుం గలివి ముడివేయుచున్న ది దై వనూత మనుట 

నినృంశయము. 

కథ యింతటితో నాగలేదు. వద్మినీవిద్యామహిమచె నర్వుభోగములు కొల్సించు 

కొని భార్యానహితు(డై స్వరోచి విహరించుచుండ నొక కమలాకరమున నాకహంసికిని 

జక వాకికిని జరిగిన నంభాషణ మాత(డు వినుట తటస్థించెను. హంనసీ వారియనుంగు 

దాంపత్యమును శ్రా ఖించెను; చకవాకి విమర్శించెను. ఓక్ళ_(డు వెక్కురు వనితలతో( 

గూడియుండుటయును, వనిత తనభర్త యన్యవనిత లో విహదించుట 6 గాంచి (పొొణములు 

విడువకుండుటయు నొకచో( గల్లెనెని యది నిక్కువమైన దాంవత్యానురాగము కాదని 

చ[కవాకి నిర్గ రించెను, 

క, పదిజనులయందు విభునకు 

నరయంగ వినోదమ్శాత మనురాగ మెద 

న్చొారసినయట్టుల ( బలువురు 

తరుణులయెడ రాగ మొక (డు దాల్ఫుట తరుణీ | (5.7 6) 

ఆని యామి ని నిశ్చయ పము. ఈనూటలు విన్న స్వరాచి ని లజ్ఞాన్వితు( డయ్యు నచ్చో టు వాసి 

చని రమణుల? గూడి నూజేండ్తు నుఖించెను, 

మణియొక నాడు మృగీ 'దంబపరివెష్టిత మెన యొకమృగమును స్వరోచి 

కొంచెను, ఆమృగము స్వాయకాంతలను గాంచి 

ఆ. ఏ స్వరోచి. గా; నొకింతయు నే లజ్జ 

విడువ; నట్టి తోవ విదుతు వినుడు! 
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లజ్జ మాకు గడు! దొలంగుడు తొలంగు6డు 

విగతలజ్ఞమతులవెనుక ( జను(డు. 

UK, . పలువురు లలనలు దనకుం 

గలుగుట భోగేచ్చ ధర్మకర్మము లెల్ల 

న్ఫాలిసెను వీనికి ధనములు 
అలనావర్గంబు కామలంపటు6 డగుటన్. 

అ, ఇట్టి యితనిమాడ్కి నెవ్య(డు వర్తించు 

నత (డు పుణ్యలోక గ తుండు గాడు 

గాన నిట్టివాని( గామింపు. డేను స్వ 

రోచినడచునట్టి తోవ నడువ. (5. రలి_85) 

అని పల్కినది, ఈమాటలు న్వరోచియందు, దాత్కాలికముగా నన్న్యాసస్వికారభావ 

మును గల్పించినవి కాని యత డెవ్పటియట్ట మనోభవాధీను(డై నూటేండ్రు మణల 

విషయలోలుండై మనలెను. కళ్ళతతయమునందు నుత|త్రయమును గాంచి వద్మినీవిద్యా 

మహిమచే( వారికి? బుర్బతయమును నిర్మించి యందు వారిని (బతిక్టించెను. 

మజియొకనా( డాతంయ మృగయావినోదార్థియై వనమున కరిగి, యొక్క 
వరాహము వెంట(బడి సుదూర మేగం6గా మార్గమధ్యమున నొకమృగాంగన నిలిచి తనను 

వధింపు మని వేడెను. అత. డామృగముయొక యాత్మహననోద్యోగమునకు( గారణ 

మడిగెను. అన్యాంగనానక్తుని వరించుటచే మరణమే శరణ్య మగుచున్న దని యామృగి 
సమాధానము చెప్పెను. అది వలచినది న్వరోచినే యని న్పష్టపజచెను. అతండు మానవు 

నకును మృగమునకును బొం దెట్టు కుదురు నని శంకించెను. అది యాతని యాలింగ నము 

మాత్ర మభ్యర్థించెను. అత. డట్టు చేసెను. హరిణి వనదెవతయై యెదుట నిలిచెను. 

దేవ పేరితయె మనూత్ప త్తి నతనివలన సాధించుటకు వచ్చితి నని తెలివెను. అత డం 

దుల కియ్యకొని యామయందు నుతు నొక్కాని! బడ నెను. అప్పుడు దేవదుందుభులు 

_మో నెను; పుష్పవృష్టి కురినెను. పుత్తుంని తనుద్యుతి కత్యద్భుత మంది స్వరోచి 

యతనికి “ద్యుతిమ” న్నామ మొనంగాను. అతడు స్వారోచిష! డని దసేద్ధి( గాంచెను. 

ఒకనాడు న్యరోచి యొకహంనమిధునము. గాంచెను. హంసి భోగాభిలావి, 

హంస విషయనుఖవిముఖ. అవి రెండును పరన్నరము వాదించుకొనుచుండెను. హంస 

సంసారనక్తులు బహులపంక పతితవనగ జములమాడ్కి కదలలేక పొలియుదు రని చెప్పి 

యుదాహరణముగా న్వరోచిని. బేర్కొనెను. దానిని విని న్వరోచి విరక్తుండై భార్యాసహి 

తముగా6 గాననమున కేగి ఘోరతవ మొనరించి యమరలోకమున కరిగెను. 

ఇందు చకవాకి బహుభార్యాన క్రత దాంపత్యానురాగచిహ్నము కాదనినప్పుడు 

స్వరోచికి లజ్జ జనించినది. మృగము బహుభార్యాత్యము కామలంపటత్వ మనియు, నది 

వుణ్యలోక పా వి కవరోధ మనియు బోధించునవ్సుడు తాతా)_లిక మైన విర కి జనించినది* 

16 
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౨44 [ప్రథమాంధమహాపురాణము 

రక్షించుట పురుషధర్మ మని _వతిపాదించినా,డు. నాయకుండు వై దికధర్మ పరిజ్ఞానము 

లేని సాధకు(డు. అతనికి ధర్మవబోధ ధకు(డు వివు్రండు. కథలో వీరిరువురిబీవితములను 

ఏరుడ్ధభు భూమికలయందు నిలివి కథన మారంభించుట క థలోనిశిల్పము. దుశ్మీలయైనభార్యను 

ద్యజించినరాజు _ పభుధర్మమును జాటించి దుశ్శీల లై యెన (బ్రాహ్మణ భార్యను అనురుని బారి 

ది రక్షించి యొకనంసారము నిలువుటకు. బూనుట ముందలి చమత్కారము. పర 

ధర్మరక్ష్షణోద్యోగమున స్వియధర్మజ్ఞానమును బొంది తత్రిద్దికి( ద్మీవయత్న మొనర్చి 

ఫల సిద్ధిని బొందిన ఉ త్రము' డుతమసాధకు( డె డైన ధర్మ వీరు! డన-బడుచున్నా (డు. 

సాధకు(డైన నాయకునిజీవితవృ త్తము వర్ణించుపద్ధతి వెలు. సిద్ధుండ్డైన నాయకుని 

వృత్తమును జప్పుపద్ధతి వేణు. సిద్ధు (డం వరివక్యదశావిస్సురితు(డును, సీయధర్మనిష్టా 

తుండు నయి విరుద్దధర్మముతో ఘర్షణపడి స్వీయశ క్తితో ధర్యగ్దానినుండి నద్ధర్మమును 

రక్షించును, సాధకుడు సునంసా్మరియె యుండియు దెలిసియాో తెలియకయో యొక 

ధర్మలు ప్తీకి( జుల్సడి, ధర్మవిషయములతో దారొ-నినవ్పుడు తనతప్పు తాను తెలిసి 

కొని పరితాపముచే నాత్మశుద్ధి చేసికొని, ధర్మలోపమును దీవయత్నముతో. బూరించు 

కొనును. అన(గా ధర్మసాధకుల జీవితవృత్తమును వర్షించుకథలో నాయకునియందు 

పరితాపాగ్ని రగుల్బు ఘట్టములకును, ధర్మసిర్ధి కాత. గొనర్చుయత్న ముల రూపొందించు 

ఘట్టములకును అధికపాధాన్య ముండు నని తాత్పర్యము, వానిని నుసంబద్ధమ. లుగా 

గూర్చుటయే యేతత్ కథా నిర్మాణశిల్ప ము. 

ఉత్తముడు భార్య నడవుల కంవుట దోస మని మొదట యెజుంగండు. సుశర్మ 

గ్ర 

ళ్ 

దానిని. దెలియ! జవ్పెను. భార్యావిరహితు:డు కర్మదూరుఃడ విజ్ఞు వుల్రచే నిందింవంబడు 

నను విషయము [వాహ్మణునివలన నూచింవంబడినదే కాని యను భవమునకు రాలేదు, 

[ప్రతమైన ధర్మముకంటె దృషస్టమైనక ర్మా చరణము మానవుని వె నధిక పభావము వేయును. 

విపునిచే రగుల్బంబడిన వివెకజ్యోతి యు త్రమునిచి తమున మునిదర్శనముతో. తేజో 

వంత మైనది. ఆముని స్వాయంభువమను కులవర్ధ ను. 2న యుత్తముని కతిథిపూజలు 

నేయకపోగా ధర్మలు ప్రిచె నంటరానివా. డయ్యె ననియు, రాజే ధర్మము పాటింపనప్పుడు 

శిక్షించు వా? డెవ్యః డనియు, మొగమువాయునట్టు సున్నితముగా నిందించి యవమానిం 

చెను. అతనిమాటల కుత్తము(డు సతో నుత్తమాంగమును వంచినా.డు. దోసము నెత్తి 

చూవినదో సహృదయముతో సంక రించెడి యుత్తమగుణు. డాతండు. 

బలాకానురునితోడి నమావెశ ము త్రమునియందు' బరితాపాగ్నిని. _బజ్వులింప( 

బేసీనది. నరులకు. గర్మ వై కల్య మెర్పుడినపుడు వారినద్దుణములను హరించి జీవించు 

స్వభావము కలవాడు బలాకు:డు. వ్వ్నిపునిభార్యను హరించుటచే నాతనికి. గర్మ వైకల్య 

మేర్చడినది. దానివలన నతని మహానురనాశకరోగమంత పభావము నిస్తేజమెనది. 
ఇది వినిన ఉత్తము6డు విషజ్ణు ౯డ యంతర్గత మున “విప్పని కర్మవైకల్యం బుగ్గడించి 

కీడు నన్ను నిందించుచున్నవా' శము నీవతియ నర్జ్యంబునకు నరు (డవు కావని 

గర్హించె నవత్నీకత్యంబున నింత నికృషు.డ నగుదునే ?” యని వగచినాండు. “ఏమి 
(8 

ర్ 
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చెయుదు ? 2 భార్య నే నేల విడిచితి _ ఎక్కడ కొంతు ?...నిం శేదితజంగు?ి అని 

యెలుగె త్తి విలవీంచినా+డు. ఇది యీకథలోని వతాక నన్ని వెళము 

నతీవునన్సమాగమకుతూహలు( డై డన యుత్తము(డు తికాలజ్ఞు నకు మోకరిల్లి 

బహుళావృత్తాంత ము నెజీ6గింప వేడినాండు. సాలపోతకు( డగు సర్పరాజుచే రస్తాతలము 

నకు గొంపొంబడి, త త్తనయ యగు నందచే శీలనంరవ్నీత యె, తనభార్య మషెమముగా 

నున్న దని విని సంతసించినాండు. _ప్రత్యుపకారబుద్ధి యైన సుశర్మ పేరణవలన మిత 

వింద మొనర్చి భార్యాహృదయమున మై తీభావము గల్పించినా(డు, బలాకాసురసహాయ 

ముచే భార్యను రసాతలమునుండి తెప్పించుకొనినా(డు. అనుకూలవతి యైన భార్యను 

గాంచి యమందానంద మందినాండు. బహుళాశీలఅ నంరక్షణయత్న మున వీత కోపమునకు 

గురియె మూకత్వము నొందిన నందకు సారన్వతేష్టి ఫలము ధారపోసి మాటలు తెప్పించి 

నాండు. నందాకుమారి వర వభావమున నుకిత్తమమనువును బుత్తునిగా( బొందినాడు. 

జ టి కథలో! ఒరితావ, పయత్న హోషకము లైన క థార్థ ములు చక్కగా ( బొదుగ6బడి 

యుండుట నువ్య క్తమగుచున్నది. 

నాయికాదుష్టస్వభావమును వర్ణించియు, నది యామెకు సహజసిద్ధ మైన ది కాక 

వివాహనమయ। గహవీక్షణఫల మని నిరూవించి, నాయకునితోపాటు పఠితకును నాహ్మాత వై 

సానుభూతి కలుగునట్లు చి తించుటలో( గల్పనానైపుణ్యము కలదు. బహుళాదెవి యంద 

చందములు రాజుహృదయము నాకర్షించినవి, అత6 డామెను గుండెలలో. బెట్టుకొని గౌర 

వించినాడు. ఆమె కాభర్తచె నినుమంత కనికరము లేదు; కటాక్షములు వినరవలసిన 

నాధుని పై కఠినద్భృశ్శిలను రువ్వినది; అతనిని అవమానముల పాల్చేసిన ది. పతికి దూర 

మగుటయదృష్టవిశేషముగా( దలపోసినది. ఇట్టిన్వభా వమునకు హేతు వేదియో రాజునకు 

వలె( బధితకును జాల సేవటివణకును దెలియదు, అందువలన నామెయెడ వె వె ముఖ్యము 

కలుగుట సహజము. (తికాలజ్ఞు డగు ముని యామెవె వై ముఖ్యమునకు గారణము రాజుతో 

నిట్దుచెప్పెను. 

చ. పరిణయవేళ నిన్ను రవిభామశ నైశ్చరులు నృవత్ఫృతిన్ 

సురగురు దెత్యమంతులును జూచుట(జేసీ నరేం|ద ! పీకు న 

తరుణిమనోహరాకృతి ముదం బొనరించుచునుండె. జు=డ్కి క 

త్తరుణికి నీదుమూ ర్తి |పమదం బొనరింపమి నట్టిదయ్యెడిన్. (5.194) 

దీనివలన బషహుకాదేెవి స్వభావనిద్దముగా దున్మీల కాదనియు, వివాహకాల[గహవీక్షణ భల 

ముచే నామె యట్టయ్యె ననియు న్పష్టమగునరికి యాపాతపె పఠితకు ద్విగుణీకృతసాను 

భూతి కలుగును. భూపతిభార్యవంటిది కాదు భూదేవనతి. ఆమెకు భర్త నెగ్గులాడుదుర్లు 

ణము నహజముగా నేర్పడినదే. కాని, భర్తను వీడిపోవునుద్దేశ మామెకు లేదు. పతివియోగ 

మామెకు( గడువంత. జేకూర్చినది. వరమసాధువైన భర్తను పరుషవర నముచే నొప్పించి 

నను, తద్వియోగమున నతనితోడిపవునసృమాగమము నభిలషించి ద్లుఃఖించుటచే నామె 



పురుషకార దివాను కూలముల కకథయ గుందు( Mo నదుగతాధాన్మమ 

నం 

దివ్యదృష్టి తొ నాగతానా నాగరకారమంన్ని య నుగమముల నానర్చుట యొకదివ్య 

భి. నరులలోని నుగుణదుర్దుణభక్షణళ క్రియు, నెట్టిదుర్దటమైనకార్యము నైనను సాధించు 

నానురీశ క్రియ గల బలాకు(డు రెండవళ క్తి, వివిధనవన విధివిధాన మర్శజు౯డె బహుళ అక్ష "లై 
యందు మతిని, మూక యెన నందయందు వాక్శ క్షన్ స్థావింవ(గలి గిన భూనురమం! త 

శకి మూ6ండవళ క్తి. ఈగ ౯. తయమును గభథలో, (బవెశ  వెట్టుటవలన ననహజత్య మేర్చ 

డిన దని చెవృవీలులేదు. _పాచీనభారతీయత పోమం_తళక్తు ల భూతకల్పునలు కావు. 

కావున నట్టవాని నొకచో( గూర్చుటవలన నవూర్వుత యెర్చడి పతిత నాశ్చర్యముగ్చనిగా 

నొనర్చుచున్న దనుట నత్యము, ఆ నురీశ క్తి న్జయంనాయక మైనప్పుడు నుగుణభంజకము 

రుషుని కధీనమై యున్నచో నత్కార్యసాధనోవ 
కరణ మగు నని బలాక కవృతాంతము ప్సుచు న్నది. అంతియకాక దైవము మంతాధినము, 

తపస్స్వాధ్యము. త పోమం: తధనులై న మహనీయులు వ కమెన దురింధిని గర్మమాహాత్మ్య 

అల్ల 

య 

చె 

aren బె & లి 

ముచే నథధిరోహింపం గల రను యథార్థమును గథ కు 6డు పురుషకార డైవానుకూల్యములతో 

విశిష్టముగా ఇ మళవించి వ్యకి కత్రి  రించియన్నా (డు. 

థలో6 బరిత నాక ర్షించుమజీయొక యంశము_ ఉపకార్నపత్యుపకారధర్మము. 

వ; పునః శేడు మేలుచే నెను. అతండు [ప్ర పత్యుపకృృతిగా తనికి సతిని గూర్చను. బహుళా 

దెవియ: దనశీలరక్షణ మొనర్చిన నందక బతుంవకారము భ ర్తచే6 వేయించెను, 

నంద తదుపకార ధర్మము వమ్ముకాకుండ మను వగు వుత్తుని( (బిసా దించెను. ఉపకార 

శ్రపరాయణులై న యుత్రములు సాధింవని నర్గతి లే దను నంశ మీక థార్థముల వలన. 

ది 

ఇందలిపాాతలు ధర్మాధర్మ విశిష్ట! శీలములవలె. గాక ధరా శ్రధర్మముల ౩ కల్పించిన 

వల భాసీంచుచుండుటయు, జో కితిక్నాస్ర, మంతశాస్త్ర, సవన కర్మల 

(పాళ్యము క థార్థములయందు నిబంధించుటయు నీయుపా క్యూనమునందలి మథికొన్ని 

విశేషములు, కథ కార్యకా రణ్యకమమున, జెవ్ప(బడుటచే ననంత సీతినంజనక మెనది. 

తొమసమనునంభనము : 

తామనమనుజననగాథ విచితకల్పనామహనీయ మెనది. నురాష్టు డను రాజున 
యా ట్ 

క తనిమం[తుల నూర్యోపాననమువలన దీర్ణాయువు కలిగను, అతని కెన్నాళ్ళకును 



ఆఖ్యానశల్పము . 247 

మృత్యువు రాలేదు. కొని, యతని నూర్లురు భార్యలు, మంతులు, బంధువులు, (ప్రజలు 

మొదలై నవారంద జాకనిని విషాదసాగరమున ముంచిపోయిరి. అతనికి సంతానము 

లేదు. జీవితము భారమై తోచినది. అదను కనిపెట్టి శతువులు రాజ్యము నాక మించిరి' 

అతడు వితసైనదీతీరమున ఘోరతప మాచరింప మొదలిడెను. వర్షర్తువున నొకనాండు 

కుంభవృష్టి కురిసినది. నీటివెల్లువ లోకమును ముంచెత్తినది. అత. 

సోయెను. ఆవవాహమున నా నాగాశాంథ కారములో నాతని కొకమ ృగీవుచ్చ మాధారముగా 

లభించెను. ఆమృగ మాతని నొడ్డుకు. జర్చెను. అత? డెంతటికిని దానితో(క వీండ 

డయ్యెను. అది యుకవనమున, |బవేశించెను. అతనికిం గామ ముదయించి దాని పుచ్చ 

మూలము నిచ్చతో, గరస్పర్శము చయ మొదలిడెను. మృగి మానవభాషణమున నాతని 

వారించి -వారిరువురినంగ మమునకు లోలు( డను మహామహు( డడ్డము నిలిచె నని చెప్పెను, 

నురాష్టుక డామృగికి మాటలాడుశ క్తి యె ట్లు కలిగెననియు, లోలు[. డను వాం డె! ట్లు వారి 

నంగమమున కడ్డుపడె ననియు బక్నించెను. మృగి తన పూర్వుజ న్మగాథను డెలిపెను. 

పూర్వ మామృగి యారాజుపట్టమహిషె యెన యుత్పలావతి. ఆమె తనజాల్యమున 

నుతప్పుం డను మునిపుంగ వుండు మృగాకృతి దరించి యుకహరిణితోం | గీడించుచుండ 
టు 

నాయాడులేడిని నెలందీంగతో నదలించెను. దానితో (గీదాభంగ మయ్యెను. అందుల 
లో 
డూ 

కాముని కోపించి యాకన్యను మృగివి( గమ్మని శవింపంబోయెను. ఆమె తనయజ్లాన 

నమునకు క్షమాభిక్ష వేడెను. ఆమె తనను వరించినచో శావ మయ నని ముని చిత 

ముగా బల్కెను. దాని కామె 'మృగవేషధారికి మృగవనితలు దొ 

యని మేలమాడెను. దాని కత(డు కోపించి నిజా కృతి( దాల్చి | ట్ర 

శపించెను. ఆమె తన వాల్యచాప బ్యమునకు క్షమింపు మని మునిని న వేంచెను విత్ళద త్రము 

కానిదే వివాహమాడ6 జాలక యట్రంటి నని చెప్పెను. సనుతపు. డందులకు6 గొంత 

నార్దుం! డై తనపలు కమోఘ మని పల్కుచు, నామె కాహరిబేరూపము జన్మాంతరమున 

నిబంధించెను. అందు జాతిన్మరణము |[వసాదించెను. ఆమెగర్భమున లోలు( డను ముని 

) 

eh మ లి క "3 <3 

డ్రా 
Cy 

అ) 

“ర్ట 
న్లో ర్న నా 

కుమారు(డు నిలిచినప్పు డామెకు మనుష్యభాషణ మబ్బు ననియు, తజ్జననముతో నామెకు 

శావనివృ తి యగుననియు6 దెల్చెను. తని వచనమా హాత్స్యముదే సురామ్టు9ని కర 

స్పర్శపభావమున మృగి గర్భవతియై వత్తిని (గాంచెను. ఘనతమము జగముల( గప్పి 

యున్న వేళలో? దామనయోనియం దావిర్భవించె( గావున నతనికిం దామను6 డను 

నామము మును లుంచిరి. ఆత(డు జనరుండు పెంప6గా వృద్ది చెంది శ్మతువులను 

జయించి వెత్ళక రాజ్య మాక మించి, జగతును జయించి మనువె వకాశించెను 

ని 

— | 

సురాష్ట్ర9నిదీర్ణాయువు జన్మాంతరమున మృగీజన్మ మెతిన యితని పట్టమహి 

షయం దొక విశిష్టనంతానము వడయుటకు( దోడ్పడుటతే. నది సార్థక మై మెనది 

వృద్దుండును, దపోకృ్ళకు(డును నైన రాజున కా వర్ష సమయమున మృగన సంగ మేచ్చ 

జనించుట విధి పేరణము, తామనగుణవిశిష్టము. కరన్పర్శచె మృగికి గర్భమగుట 

నృష్టున్ముఖమైన మృగీనంకల్పశ క్షి పథావము. జన్మ జనె న్యాంతరనంబంధనంవిధాన 



2485 వథమాంధమహాపురాణము 

న్యరూవమైన సంసారము వార్దుక నదీనంకులపవాహన్వ్యరూ వము. జ్ఞానలు ప్ర మైన పాళ్ల 

వికకామము తామనము. తతా_మవశు లైన నరు(డును, మృగియును నమానాధికారులే. 

తామనవృ త్రియందును సృషున్ముఖమైన యిచ్చ యున్నచో నదియును నుత్స తికి మూల 

మగును. అట్టిజన్మమూలము కలవా(డు తామనమనువు, కాని, నురాష్ట్రునియందు భాసించు 

(బాహ్మణద తమైన నూర్యతేజము తామసమనువునందలి జన్మనంస్కార గత మెన తమ 

స్పును బీల్చి వె చెను. అతడును దివాకరుని నుపానించినా(డు, దివ్యతేజము సంపా 

దించినా(డు ! 

అపూర్వసిద్ధియ నాయకున కత్యంతవిషాదహేతువై, చివలళ క్రత్యంతశుభ దాయక మై 

రాణించినవిధ మనుక్షణపైతివర్ధక ముగా. గార్యకారణ్యకమమున వినిర్మింపంబడిన యీ 

తొామసనమనుసంభవవృతాంత మత్యంతరమణీయము. 

బాకుషమనునంభవము : 

చాతుషమనుజన్మవృత్తాంత మేక పాత వధాన మైన కథ, బహ్మచతువునుండి 

జన్మించిన చాత్షువు శరీరము విడిచి మర్హభువనమున జాతిన్మరుఃండైన శిశువుగా నొక 

పుణ్యకాంతకు జనించెను. అతనికి, బూర్వ్చుజన్మయందలి జ్ఞానసిద్ధి జాగ్భుతమై నిలచి 

యుండెను. శరీరావస్థకు మించిన యాత్మనంస్తాార మాతనియందు భాసించుటచె నాత6డు 

వురిటింటనే తల్లికి. బుతవ్యామోహము వల దని బోధించెను. ఆమె కాజ్ఞానిబోధను 

(గహెంచుళ క్తి లేదు. మాతృవాత్సల్యమునే నిరాకరించు నాశిశువు నాతల్లి పరిత్యజించిన ది. 

పురిటింట నమయము కొజకు వేచియన్న జాతవారిణి యాశిపవును గొనిపోయి, 

విక్రాంతు; డను రాజుయొక్క పడతిపురిటింటి నెజ్జపె నుంచి, యామెవుత్తుని మణియొక 

వివుని యింట! బెట్టి, మూ(డవశిశువును భత్షించెను. “ఆనందు” డను పేర- నృవత 

నూజు(డుగా( జాకువు పెరిగి వెద్దవా(డై యుపనయన నంస్కార స్వీకా రార్లు ( డయ్యెను. 

వికాంతు( డాతని కానంస్కార మొనర్చెను. గురువు తల్లికి నమస్కరింవ నాతని నియో 

గించెను. అప్పు డత(డు నవ్వి “కన్నతల్రికా పెంచినతల్రికా నతుల నిడునది ?*' యని 

(పళశ్నించెను. గురు డాళ్ళర్యపడి యతనిజన్మ క్రమము నెేర్పడ( జెప్పవేండెను అత (డు 

జరిగినదంతయు( జెవ్సి_ చివరకు_ 

నీ. ఎవ్య( డెవ్వని వుతు(, డెవ్యం డెవ్యనిబంధు( 

డేల యీభమ ? నన్మునీంద చెవుమ | 

జన్మంబు జనులకు సంబంధ మింతియ 

యదియు మృత్యువుచేత నడ(గిపోవు 
జన్మించునత నికి నకలబాంధవులతో( 

బాయంగరాని నంబంధ మొకటి 

సతతంబు గలుగు నానంబంధ మాదిగా 

నర్వంబు దేహావసాన మెన( 



Ra) కా ఆఖ్యాన+ల్పము 

తే. బొలియు( గావున సంసారమున జనించు 

వారి కెవ్యరు బంధులు లేరు బుద్ధి 

[బమయ సీ కేల? నాకు నీభవమునందు( 

దండు లిరువురై రిరువురు తల్లు లె రి. 

తే. అన్యదేహనంబంధమునందు వే 

జనక జనయి(తు లగుట కాశ్చర్య మేమి ? 

యుట్టి యే నింక నిం దుండ శే(గి తపము 

విపినమున నాచరించెద విపవర్య ! (5.818, 819) 

అని గంభీరోపన్యానము చేసెను, విక్రాంతున కతనిమాటలలోని పుత్ర వ్యామోహ 

రాహిత్యమునుగూర్చినవబోధము నర్గము చెసికొను నంస్కారము కలదు. కావున నతని 

తపోవనగమనమున కంగీకరించెను. ఆనందుడు మోరతప మొనరించెను. (బహ 

_నత్యక్షమై తవ మెందులకు జేయుచుంటి వని యతనిని. _బళ్నించెను. కర్మపాశబంధ 

ములు తేగిపడునట్టి యాత్మపద్దిని గోరి తపమాచరించుచుంటి నని యతండు విన్నవించు 

కొనను. కర్మతు(డు మోకార్లు(డు కాడు కావున నతనిని మనువుగా వర్తింప [(బహ్మ 

యాజ్ఞాపించెను. ఆవై నాతండు చాకుషనామముతో( [బసిద్భుండై విదర్భాద్వితీయ, డై 

యాజవమనువపదము నలంకరించెను. 

చతుర్ముఖద్భగ్గాతు 6 డై, [బహ్మవంశమున. బుటి, వెంటనే మెటి, రాజకులెక 
చడ ట్ ల ము 

భూషణు6డై కర్మాచరణార్హ తను దాల్చి, బాల్యముననే తవశ్సీలియె, యావనపదముతో 

పాటు మనుపదమును గూడ నేకకాలమున నధిష్టించి, కమలాననుని కరుణార్దదృవ్షికి? 

బ్మాతు(డెన వాక్షువు కారణజన్ఫు( డనుటలో నెట్టినంశయము లేదు, అత(డు తన సిద్ధికి 

తన బతుకును సాధనముగా మలచుకొన్నసాధకు(డు, బోధకు(డు, రాజర్షి. ఇతని 

చరిత్రలో నితరపాతము లన్నియు నితనిజీవితపరమార్ధమునకు నిమి త్తమ్మాతములై 

యుండుటచే నీకథ యేకప్శాత్వవధానమైన కథాశిల్పముచే రాణించుచు. జాతుషుని 

య ద్వితీయతంమును (బతిపా దించుచున్నది. 

పరిమాణమున నీకథచిన్నదయ్యు శక్తిమంతమైన నంభాషణశిల్పముచే నీకథ మహ 

తర మెనది. ఇందు వెరాగ్యము వాత్సల్యము తో నంఘర్షణపడిన ది. అమర్షాగ్ని (వజ్వరిల్లి 

నది. వత్సల్యభావ మాభాన మైనది. దానివలన వై రాగ్యమునకు( బుష్టి చేకూరినది. చాకు 

వని వెరాగ్యద్భమ్షి పురిటింట పొటమరించి, ఉపనయనకాలమున నిచ్చిన యుపన్యానమున( 

|బన్ఫుటమంది, తపోదీక్షలతో6 బరిణతి( జెంది, [(బహ్మవరమున ఫలవంత మెనది, (ea ట్రీ 

[క మెన్మీలనమును భావసంఘర్షణద్వారమున భావనామయ మొనర్చి జిజ్ఞానను రేకె తిం 

చెడుగంభీరాంతరశిల్పరచనము సీయుపాఖ్యానమున, బురాణక ర్త (వపంచించెను. 



ంపంబశియున్నది, ఈకథ గ్ tx eu ౮ 9 రగ ర్త [బత్యక్షపవేళము లేదు. 

కాని యిం వెకచనుత్కా రము కలదు, నూర్యువం నవవ ర్రకుండైన మారాండు(డు 

వైవన్వతు నత్యంతగౌ రవముతి” మనమున నాదరించుచుండెను. ఆనత్య మత. డాత 

నిని మనువుగా నియమించినపుడు _(వకటితమయ్యెను. తత్పూర్యమును గొన్ని నందర్చ 

ముల దది వ్యంగ్యుముగా ఖభావంచెను., త; తృతిసాదనమే యిందలి వలే కత! 

మారన యీకథయందు పా తల; కియా రా బాహు ళో క్యమును వరిం చుటచే వానిస్యరూప 

స్యభావముల( దేటవజచు శిల్ప మార్గ వ బు ననునదించెను, అందును నన్ని పా తలన్వభావ 

ములను వ్యంజింపః జేయుట యొకయెతుగను, వె వన్యతునివ్య . కితమును వ్యంజింప( 
వట 

జేయుట మతేయొక యిత్తుగను భావించెను, 

నూర్వ్యునివేడిమికి( తాకశ(జాలక సంజ్ఞా వి ఛాయాదేవిని సృష్టించి, తనన్థా నమున 

దనకు మాజుగా నిలిపి పుట్టినింటి కెంగె వెద్దకాలము న నతులకు( బుట్టనింట నుండుట 

పొడి కాదని తడిచే ననివించుకొ ము తరకురుభూముల కేగి తనభర్త సౌమ్య 

మూ ర్రొయె వచ్చి తనను బొందవలయునను తలపుతో దవము చేయుచుండెను. శాయా 

దేవి నూర్వునివలన నంతానవతి యయ్యెను. తనవిడ్డలను సవతిబిడ్డలకం టె నాదర 

ముగా జూచుచుండెను. అది నంజ్ఞాదోవివుత్తుల కు. గంటకో మయ్యెను. ఇచ్చ: మారన 

రచన యిట్టున్న డి : 

క. మను వది డతింగియయు నమయు 

ననక (పశాంతిమెయి నుండ, యము, డుత్కటకొ 

వనుండె యానతి; దన్నం౭గ: 
నూ 

దనపాదం చెతి మానెం దడయు శాంతిని. (5.542) 
ఎన ది 

వె వన్వతుని _పశాంతగుణమును, యముని య్యుగన్వభావమును వార్మికియా భివర్ణ నము 

వలన నీవద్యమున వ్యంజింప(బడుచువ్న వి. పద మె,కియు' దన్నక మానినతమ్మునిపె 

భావ మఖండము! లక్షుణునివె రాము(డును, భీముని పె ధర్మరాజును 

నట్ట విధానము కలిగియుండుట (సిద్దము. ఆతమ్ముని కన్నె నున్న గురుభావముకూడ 

కథలో నింకొకయడుగు ముందుదు చెచితిమా మణియొవ విచితము కలదు 

ఛాయాదేవి యమునియవినయవ రనమునకు( గోవించి, యారు మె త్రినపావము తెగి ధరమె! క్ష ఖాలి 
డుగా 
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బడు నట్టు శోవించెను. యముడు భయకంవితు (డై తం| డియొద ౩6౧, యిటు మొజు 
(టు Cc 

సెటుకొనెను 
డు 

తే. గీ. తండి ! యిదియొక యత్యద్భుతంబు వినుము: 
7 

దయ యొకింతయు లేక యుద|గవృ తి 

నావ మిచ్చె; నెక్కడ నై నెన జనని [పజల 

కింత కీ డొనరింపంగ నెతికొనునె ge) 

చ గ, నాకు నిది తలి గా దని నాకు మనువు 
య 

చెప్పుచున్నాండు ee vue wre wee ee (5. 846-847) 

హెచ్చరించెను, దానిత్ వివన్యంతునితొ పాటు వ 

కర్త. యముని కామెనామోచ్చారణము నెతము నహింపరాని దయ్యా నని యందలి 

వ్యంగ్యము. మూ(డవవాక్యమునందలి జననెళబ్ద మర్గాంతరన్యాసాంతర్గత మగుటచే లోక 

సామాన్యముగా వాడ (బడెన దగుచున్న ది “ఎల్తికొను” (కియా పయోగము పాభఖి పాయము 

ఆ, కియకు.( బక్భతార్భ్థము వూనుకొనుట యని. లాలించుట, చంకనెళ్తుకొనుట యను 

నర్ధము లును భావింవ పవచ్చును. జనని శిశువును జంక కనెత్తుకొ నినో రుముద్దలు తినిపించును, 

ముదుమురివెములు చెల్టించును. కాని, ఛాయాదేవి నవతకొడుకుల నెతుకొనుటలో నచ్చ 
చ న 

మెన వా త్సల్యము కానరాదు. పై వెచ్చు వారి కెగ్గు తల వెట్టి పయోముఖవిషకుంభ మువళె 

వ్యవ హరిం చుచున్న దని యమునిభావము. ఇన్ని మాటలు యముడు మాట లాడినను 

సూర్యుని కావేశపరు. డైన యతనివె నమ్మకము కుదుర దని యతనికి( దెలియును. 

అందువలన బత్యేకించి యతని కామె త వ్ర చి కాదని మనువు చెప్పె నని పేర్కొనినా (డు. 

వ సనిష్ట్రమై యుండును. అత నియో గ్యత వై: దండి కంత విశ్వాసము, 

« 

మనువాక్యము నత్య 
ల ప్ 

అది యా వాక్యార్థ క కివలన( గలుగువ్యంగ్యము. “నాకున్” అను సముచ్చయారక 
ఆ ఇ థి 

పయోగముచ “నాకుకూడి_అఆనునర్గ మెర్పడి మనవున కంతకు( బూర్వుమె యామె 

తలకా దనునిగుయజానము కల దను నూచన యెర్పడుచన్నది. నాకు మనువు చెప్పు 
19. ల thy ౦ 

చున్నా6 డను వాక్య మిచ్చట జవతుల్య మైనది. ఛాయాదేవి చూపిన వక్షపాతమునకు 

మనువుకూడ బాధపడినాం డని వెవాక్యమువలన స్పష్టము. కాని వై కనలేదు. ఆంతర 
రి 

ముగా దమ్మునితో మాత మునినాండు. వము. డ్రావేశవడంయ. మప జ్ఞాని యిన 

యన్నను దల్లివ ర్తనముగు హర్చి (పళ్నించి యుండును. అతడు తమ్మునకు నిజము చెప్పి 

యుండును, అట్లు చెప్పుటలో మనుహ కాదయము న గూఢమైన యొక మహాపయ నము 

త్ర 
లో లో 

కలదు, తమ్మునకు( బురియెక్కించిన చొ నాతడు తలి నెదిరించును. అ 
. (an) 

> 

దెలియును. అతండు యముని. |బశ్చి ంచును ఆవేశవరుండన యము డనలునంగతి 



కొనును. మాతావితరలకు, బుననస్పమాగమము కలు 
(౬ 

గును. వట్టమహివి యన న్నతలదన తృలసౌఖమును మజణల పొందవచ్చును. 
ap) 

వా 
షి 

ఆఅ-ైదులకే వై న్యతు( డీమాట యముని చవ్తలా నూడెను; గూనూశముగా( గథాఫలనీద్ధికి 

కా న్ లే 

చల్యాను: భావి పపంచధర్మ[పర్తకుం2ెన మనువును పరమవిజ్ఞావగను, [(బశాంతుని 

గను, ఫలాగమనమునందు. గాని తనగూఢయత, ము నెజుక వడనీయనంత నితిచతు 
న 

దడ 

రునిగను, కార్యసాధ నోపాయకుశలునిగను, మితహితనతువాదిగను బె 'కియాభివర్హనా 

శిల్పమునం( బురాణక ర్త ధ్వనింప జి సినాండు. 

సంజ శా వివన్యంతుల న్వభావముల ను డెలివినవదతి మతియొకమారమున6 బడినది. 
ధ్ న్ 

సూర్యునికి 'వేండిమి సహజగుణము. వే*డిమి యనంగా నుచుకుందయనము; తీవస్వభావము; 

ఎప్పుడు నిప్పులుగక్కు_చుండెడి (వవృత్తి; అల్బువిషయములకు నేత మదికముగా? 

గామెంచెడి న్యభావము సూర్య కామునండు మానవస్వభావము నదుకవకెను. అటి 

పయత్న యును మారన ‘'వెడిమి” యను శోబ్బ సయోగమున( గనంబజచెను. సంజ్ఞ 

దయ. మగనివెండిమికి తాళలేదు. పత్రిని, జరిత త్యజంపను లేదు. అందుచే 

నామెయం దంతర్వ్య కిత్య మొకటియు, బహిర్వ్య్య్య త్తత్వ మొకటియు : నేర్చడినవి. అంత 

రంగము వతినుఖము నభఖిలషించినది. సంకల్పబలముచే భాయానృష్టి నొనర్చి తనకు 

మాజయుగా భర్తకొజ కామెను నియోగించినది. జాహిరమెన వ్యక్తిత్వము భర్తకు దూర 

ముగా నుండ వాంఛించినది. కాని, యన్న టికైెనను సౌమ్మాకృతి యన భర్తను పొంద 

నాకాంక్షించినది. చివరకు. దపన్వునకై నను సిద్ద మైనది. నంజ నూర్యుని వీడుకుక 
కలాలు ఢా — చో 

నూ ర్యుండే కారణము. దానిని మారన మొదటిమూడుపదుములందును లోకనవాజముగా 

నూచించెను. సూర్యుండు విశ్వకర్మతనయయైన నంజ్ఞను = ౨చైయాడిన (కొ తలలొ నిరువురు 
స్నా a 

డ్రి 

నెట్టి పొరువులు లేక యమితా నురాగమూరు లై మనలి, వంశవర్థనుడైన వైవన్వతుని, 

గనిరి. అత. డనుపమవిజ్ఞాననిధియును, నిర్మలయకౌధను(డు నయి మనుపదఎనిర్వహణ 

సామర్ధ్య ము సాధించెను. అనవరతనంయోగభోగజేవితము దంకతులకు( గొంతకాలము 

నక, సువ గలిగించును. అప్పు డల్పములై న యం తక లము లేర్పడును, ఇట్టిది లోక 

మున నహజము. అర్ర నూర్వునికి కారెం ౮ గా తలో నున్నవలపు తగ్గినది. ఆమె 

కన్నులు మూసిన తప్పు, తెరచిన తప్పు _ దానికి చిడిముడి కోపము. అది కాపముల 

భమలురుం చెక్ష కుట. భార్యాభర్త ర్రలవెమనన్యములు నికువుల క దకారకము లగుట తటస్థించిన ది. 

ఇట్లు కవులై జన్మించినవారే యమయమునలు. నూరుునికాపము తాత్కాలిక మైన దే. 

కాని యది భార్య కసహ్యమెనది. అట్టినమయమున భార్యాభర్తలు వేజగుట కొంత 

యుపకదింప(గలదు, నూర్వునికి వియోగావశ్యకత లేదు. కాని, నంజ్ఞకు( గలదు. ఆతా 

డామె విలానములను గోరునంతగా నామె మనస్సును గోరుటలేదు. అమె యతని సౌమ్య 

గుణసౌందర్యమును వరించినది. దాని నతనియందు( పొందలేనప్పు డామ యతనిక్రి 



ఆభ్యానశిల్పము విద్ప్ 

దూరమైనది. అతనిలో మార్పు రావలెనని కారడవులంబడి తవస్సుచేసినది, ఛాయాదేవి 

వలన సూర్యు డివిషయమును దెలినికొనినాండు,. పొంగివచ్చు వేడ్కతో విశ్వకర్మ 

యింటి క తిరయమున( బోయంనా(డు. మామ చేసిన సపర్యలకు సంతుష్టు( డైనా(డు. తన 

బీద మామగారింట గౌరవము చెడకుండ కాపాడినందులకు నంజ్ఞాదెవియౌ దార్యమును 

లోలోన భావించి యుప్పాంగినాండు. 

చ. ఇను(దు మహాత్య ! నితనయి యయ్యది ? యన్న నతండు దేవ: నీ 

యనుమతితోడ వచ్చితి. |బియంబున( దా నని చెవ్చి మద్భృహం 

బున వసియింప నేవలదు పొ మ్యని యంప6గ నే(గుడెంచె న 

వ్యనజదశళాక్షి నావుడు దివాకరు( డప్పు (పబుద్ధచిత్తు డై. 

వ, ఉ తరకురుభూములందు బడబారూపధారిణియై సంజ్ఞాదెవి తనమనంబున నాభర్త 

సౌమ్మము" ర్రియె వచ్చి నన్ను“ బొందవలయు నని తవంబుసేయుచుండుట యొజీం 

గను. (5.552 _858) 

వెవద్యమున 'వనజదళాక్షి' యను వదము సాధిపాయముగను, శ క్రిమంతము 

గను వాడంబడినది. దానివలన  విశ్వకర్మహృదయ మిట్టు వ్యజింప(బడుచున్నది : 

పత్తి క పుట్టినింటినుండిపోయి చాలనాక్షైనది. కాని, మెట్టినింటికి జేరలేదు. నతీపతుల 

మధ్య కలంత లున్న ట్టామె యెన్నడును జెప్పలేదు. అట్టిదాధయు. గనుబజుప. లేదు. 
పుట్టినింట నతు లెక్కువకాల ముండకూడ దని యంవివె చినప్పుడును మాటమా్మాత మైన 

ననలెదు. ఆమె యిప్పు డెచ్చట నున్నదో తం డికి? దలియదు. నూర్యు(డు వీతనయ 

యెయ్యది ? యనుటలో నామె యేదియో కోవము వచ్చి మెట్టినింటినుండి లేచివచ్చిన దని 
తెలిసీకొనినా(డు. అట్టినమయమున కూతు (గూర్చి “వనశా&ి” యని చెప్పుటవలన( గవి 

సమయము ననుసరించి పద్మార్కుల| పణయమును వ్యజింవ6జె ని, పుట్టినింట నున్నను 

ఆమె యల్రప్పుడును పతిరూపదిదృకువై జివించియుండె నని సూర్యునకు దెలిపినాండు. 

ఆళబ్దళక్తి స్వీయ ప్రభావిశేషముచే నతి కనుదమ్ములు నిమీలితము లై నట్టియు, శావభీతిచే 
తరళము లైనట్టియ నన్నివెళశములను సూర్యునకు జ్ఞ ్తీకి దేంగలిగినది. తత్స్మృతిచే 

నాతనియందు నతీనయనకమలనంకోచహేతు వగు స్వీయవర నము పై వెగటుజనించినది, 

దివ్యదృష్టితో నతీహృదయమును. దెలిసికొనినాండు. స్వేయతేజశ్శాతనమున కుద్యమించి 

నాడు, వ్యంగార్థరమణియ మెన యెతత్మ,థాంశ నంజాతమునంతయు నలతియల తిశబ్ద 

ములచే వ్యంజింపంజెయు మారనరచనము (పశంననీయము | 

విశ్వకర్మ ధర్మనిరతు6డు. వుత్రికకు నతీధర్మము నుద్భోధించి బుజువ ర్రనము( 

దక టించెను. సూర్యతెజళ్ళాత మొనరించి వెలు(గుపొడితో దివ్వాస్రములు సృష్షింవ( గలి 

గినమహాశిల్సి యత(డు. ఛాయ నంజ్ఞాదేవిమనన్సృష్టి. ఆమె పతిజ్ఞాపాలన మనెడి 

యు త్రమధర్మము నిర్వహించినను, సవత్నీసహజమైన యీర్ష్యకు లోనయ్యెను. నహజ 

స్వభావగంభిరములై న యీప్వాతలగుణశీలములు వాచ్యములు కాకుండ చితించుట మారన 

కథాకథ నళిల్పము : 
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సావర్సి నునునంభవము : 

> శ శ బల జుల్లో యాం గో 

సూర్యుని కిరువురుభార్యలు. ఆభార్యలయం దతండు గాంచినసంకానములొ6 !బథ 

ములు మనువు లె రి. సనంజ్ఞానంతతిలో బెద్దవా(డు_ వె వన్యతు(డు అత (డు సూర్య 

నంకల్పబలముచెత మనుత్వార్త త నొందినా౭డు. ణాయానుతులలొ*( బథముండు 

సొవరి. అతడు పూర్వుజన్మకర్మపరిపాక ఫలముగా మన్వధికారము వడ సెను. ఇట్టగుట ౬ 
[3a] 

న! యే ba చ వ ఇ జు | 2 చ జీ ag a7 ~/ ల్ 

వె వవనంత సావర్ మనువృత్తాంతకి థనములందు భేద మర్ప్చడుచున్నది, వివన్యతు(డు 
ద ce) ణు వావీ 

వె స్వతుని వై( బచరించు విశేషావదరాభిమానముల. _బపంచిం చుటయే. మొదటివాని 
| యోనా 

కథలో. బధానము కాగా, రెండవవానికథలో నాతడు వివస్వతునికు ఏమాతునిగా.( బుట్ట 

మనువగటకుం గల హేతువులను నిరూపించుట ముఖ్యమగుచున్న ది, 

భమ్షు నొనర్చిరి డడవులపా ను చనిచని మేధ యను తపొధనుని 
ఓ 
యా ళమము చెరి, బంధుపుతా9దులవియోగము వలన గలిగిన దురంత చింతతో. గుము 

లుచు( [ గ చొదులు పుచ్చుచుండెను. అతని కొకనాం డావనమున నమాధి యను బై జ్య 

డొకయడు కనబడెను. అతడును బు త్తులచే బహిష్యతు? డయ్యు దీరని మోహముతో 

కఖించుచు( _పమ్మరుచుండెను, నురధు(డు నమాధిచరది; త నెజి(గి తమ 

ఇ. 

మోాహమునకు6 గారణము తెలియ(గోరి మేధ నా శయించిను. ఆతడు 

fd Vow కోత్త రముల నిరూవించెను; విష్తమాయాశళ క్రి నుపొసింవ నాదే 
3% —_ 

ర్ క EA లు |" లగ య యో లొ 

ించెను. నుదథనసమాధభులు శ త్రైనిగూర్చి తవ మాచరించిరి. ఆమె వారకి6 (బత్యషవై 

వరము వెడుకొను మనెను. నమాఢి నిస్సంగాత్మక మెన నిర్మలజ్ఞానమును గోరెను. నుర 

థు(డు రాజ్యమును, వై రిజయమును, మీందటిభవనమున శాళ్యతమోక్షమును గోరు 

దా ఎ గ్ర (గో నను. ఆమె యావచముల నిచ్చుచు సముదభుని6 బె జన్మమున రఠరవినుతునిగను, మ 

గను నగునట్టు నిరెశించెను, నం్యగహముగా సావర్జిమను జన్మ వృత్తాంత మిది. 

ణు 

సావర్తి యందలి మన నుతాంరత వూర జన్మ తవ9ఫలరూవ మని చెవుట యీకథా 
యమ 

తాత్పర్యము. సురథు6డు రాజ్యమాహము కలవా డగుటచె( దద్చోగ విలు ప్రి పె యతని 

దుఃఖము కలిగించినది. మోహన్వరూపన్వథావముల( గహరిన హతజోధ యతనిలో 

వ మె గురు 
a an 

బోధ ననునదించి తపమున కు క్త మెనది తవఃఫలముగా6  దునర కర బాత మైన 
Ol ఠా యు 

మోక్షమును, రాజ్యభాగభు కిని నభిలషించినది. ఈయభిలాషలో ముముయుభావము 
శ గా Pa శా లో ల గ ల లో న లో 

న తుక్రయ జాన ఏందు ప రై నెగత*ష యిచా గొయందు( సంస్కారాత్మక ల జ్ఞ నవృ త్రియ ందు భాసింపల (ఖ తి గత్మప్ట యిబ ఎవ్ఫ త్రయం 

దతకొ తినది. [కియావృ శ్రి ధర్మాద్ష్టిత మైనది. మనుచి త్తవృత్తి యిస్తే యుండవలెను 
—0 ల (౬ (©) ఎ — టి ర 

శ ర్ ర్ జే గా రో ల్ న్ా అలో జబ జీ ఖు = జో న్న Sars అమ్మది చతు నర! పా అ రనుసుణచయన కానన మతండు చయంగల6డు. దానిని నుర 
చ గలా చాలి మా 



ఠా 
నా, న్ నే 

వల్ల్ 

క్ర నాయ 
గ 

న! 
౧౪ చుకొనుచు 

త్ 

గూథిం 

a 
చా 

ల 

ను 

రథునియం వ 
Cu 

Ta 

(ప్రయోజనము 
UO 

స్ట Cy 

గారణమెనవా(డు. ఆతడు 

టున6 ఐబడంగనీ 

( గొందల వెటెడు 

విడిచినను దా 

వ్ 
(4 

యు 

నెవ్వుగ 

లులుచుటలు దన 

చ 

(a 

వారి విడువంగ (జాల 

ధులము నగుట యిది యేమి దురిత 

చ 
"లే 

న్నతికి( 

తె, 

ఫం 

లి 
న 
యో 
గ 

ఆభఖ్యానశిల్పము 

య 

బంధురవ జక 
cy సం 

crit 
Cad 

దెల6ట 
ఎల్ 

చ, పులుగుల 6 జూడ 

(6. 50.31 
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మనొరథసిద్ధియే ఫలము. వీరిని కారణకార్యనంబంధమున నిబంధించి నిరంహించుట 
యిచ్చటిశిల్పము, 

దేవీమాహోత్మ్య్యకథ నమున నిర్మాణమర్మ మొండు కలదు. కథలో నీకథాాశోతలు 

నురథనమాధులు. వీరు భిన్న|పవృత్తులు, రిక (డు రాజసనవృ క్తి, మజీయిుక (డు సా త్రిక 

వృతి. ఒక(డు క్షతియుడు, ఒకండు వెచ్యు(డు. చెప్పంబడినకథ రౌదాద్భుతరన 

విసారము. సురరక్షాా వత యగు దేవి భిన్న భధిన్నాకతులతో నుద్భవించి, యనుర 

గర్వోన్నతి నణచి సువర్యసౌఖ్యనంపాదనము సేయుట యిందలికథ ! ఈకథకు విపుల 

మైన ఫల్మపతియు6 గలదు. దాని నంతయు, జెవ్సీ, మేధ ముగింపువాక్యముగా నన్న 

పద్య మిది: 

క, మానుగ నంపదయును వి 

జ్ఞానము దయసేయు దెవి నద్భ క్తి మది 

న్ఫూని తను. గొలిచి కోరిన 

మానవులకు( బీతితో(డ మానవనాథా ! (6. 246) 

ఇందు క్ష్రియ(డు నంవదను కొరినాండు. వై భ్య(డు విజ్ఞానము కోరినా(డు. వీరిరు 
పురిలోం గథానాయకు6 డగు సురథునికోర్క [పధానము. అత డట్టికో ర్కె కోరుటకు( 

దొడ్పడినయంళములు రెండు. ఒకటి: కథలో నళక్తులై న నురలు శక్తి నాశయించి శతు 
వుల నిర్చించుట. రెందు: ఆదిశకి ధర ర్మవిరోధు లై అలన శా, తవనికాయమును సంహరించి 

ధర్మరక్షణము చేయట పరమధర్మ మని భావించుట. దేవతలును దదర్హజాతముతోదనే 
దేవిని స్తుతించుచు నిట్టనిరి : 

డ్, ధర్మవిరోధు లైన బహుదై త్యుల6 జంప ననేకరూపము 

ల్పెర్మిమెయి న్లరించి యిటు భీమరణం బొనరించి గెల్చి తీ 
నిర్మలభూతిమై నెగడ నేర్నరి యెవ్వతె నీవు దక్క దుః 
భోర్మిక రాళ సంసృతివయోనిధి బాడబమూ : యంబికా (6. జిల్) 

ఈపద్యమునందలిభావము సురథునియందు సుప్రయె యున్న శృతునంహారయత్నమును 

మేల్కాల్చిన ది. ఆన లికథ కదియే పరమ పయోజనము. మహివకుంభనిశుంఖా ది 

_వధాన దై తుల్యతొ డి యుద్ధములే కాక తత్సహాయులతో డియుద్ధములను సైతము విరివిగా 
వర్ణించు సీకథాభాగము సుక్షతియునందు విజయాన కిని, బుట్టింపక, విరాగన్ఫూ ర్తిని 

వెలి(గించునా ? కథాఫలమును గుర్తెరింగి క థార్థనంవిధాన మొనరించుట యిచ్చటిశిల్పము. 

ఈకథలోని పాతల పేష్టు సార్థకములు. మేధ_ సమాధి. నురథు(డు- ఈ 
మూ(డును నించుమిందుగా( జితావస్థలను సూచించెడి చేశ, “ద్ర ర్ధారణా వతి మేధా” యని 

యమరము. ధారణాళక్తి గలబుద్ది | 'తిగుణాలీత మగు క్ర డని స్మరింవంగలదు, వ్యాఖ్యా 

నంపంగలదు; (వపంచింహగలదు; దర్శింవ(గలదు; అనుభవింప(గలదు. అట్టిశ క్రి దేవీ 

థ్యాపవక్రయందు. గల దని చెప్పుట మేధానా మసార్థక్యము. సమాధిశబ్దము సంకా వది 
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హారమునకును, ఇందియని_ గహమునకును చేరు. మజియ_. “నమాథి ర్రుదయె 

కాగ వె శ్యభద (_పకారయోః” ఇతిశేషః.  మోహశంకాపరిహోారానంతరము ఇం[దియ 

ని్మిగహముచే6 జితె త్రై క్మాగరూప మగు తపమును సాధించిన వె వై శ్యవరిస్టుని కానామ మన్వ 

ర్థము. “నురథ” శ; బ్రములోని రథమునకు_ ' 'రమన్తై ఒ్యత రథః రము[కీడాయా౦- అని 

అన్వయము. కీడార్థవ్యంజకమును, న్యందనార్హ స్పోరక మును నైన యానామ మాక్షతి 

యునియందలి [వవృ'తిరసికతను, యుధష్టిరత్వమును వ్యంజింప(జేయుచున్నది. సమా 

ధిచె( (బేరిత మై, మేధచే సీరితమై, సురథునియందు వాసవాత్మకమై వనించిన సంసా 

రము ధ్యనింవ(బడుట ఏతత,థాశిల్పరహన్యము. 

రౌచ్యమనుసంభవము : 

రుచి యను రాజర్షి కి మాలినియందు జన్మించినవా6డు రౌచ్యుండు, ఇతనిజన్మ్నము 

వితృదేవతలచే సంకల్పింపంబడినది. సతత శమాఢ్యుండును, అసంగు6డును వైన రుచిని 

వారు | పేరేవించటయు, నత(డు వారిదయచే మాలినిని భార్యగా. బడసి యామెయందు 

మను వగు పుత్రుని, గాంచుటయు నిందలికథ. విధిపరిత మైన వితృసంకల్పము రుచిని 

రౌచ్యమనూత్శతికి హేతు వగునట్టు చేసిన విధమును జిితించుటయే యీకథాక థన 

మందలి శిల్పము, 

భౌత్యమనునంభవము ; 

భౌత్యమను వగ్నివసాదసంజనితు(డు, భూతి యను మహర్షికి ననలు6డు పుత్తుని( 

(బసా దించినక థ యీమనుగాథయందు( జెప్పంబడినది. దానివలన నగ్నిమహిమ వ్యంజిం 

ప(బడుచున్న ది. 

అంగిరళ్ళష్యు. డగు భూతి యత్యంత కోవన్యభావు(డు. అమ్మ హాత్ముని తీ వకోపా 

గ్నికి జంకి పవనార్క_శశాం కేందు లతని కెల్పవేళల సుథానునంధాన మొనర్చుచుండిరి, 

భూతి సంతానము బేమికి దుఃఖించి శీతాతవవాతవీడితు( డగుచు. దవము చేయ నంకల్సిం 

చెను. కాని, సవనాదు లాతని నొంప నోడుటచే నతడు తపోయత్నమును, సులెచ్చను 

వదలి మిన్నకుండెను. ఒక నా( డతని నహోదరు( డైన నువర్చనుండు వచ్చి యతనిని 

యజ్ఞనిమంత్రితుని గావించెను. భూతి యానవనమునకు వెళ్ళుచు శాంతి యను శిష్యుని. 

బిలిచి తననిత్యాగ్నికా ర్యాది విధులను యథావిధిగా నిర్యర్శింవ నియోగించెను. శాంతియు 

భకి కె శద్ధలతో నాశ్రమమున నగ్నిరక్షణము సేయుచున్నను ఆళ్చర్యక రముగా నగ్ని 

కుండమున నగ్ని చల్లారెను, శాంతి గురుశాపభీతు (డై, |తీలోక వరదు6 డైన యగ్నిని 

స్తుతించెను, అగ్నిభట్టారకుండు (వనన్ను6డై యతనిని వరము వేడుకొను మనెను, అత(డు 

మొదట నంతర్భతమైన హోమాగ్ని యథాపూర్వముగా వెలు(గునట్టు కోరెను, ఆపైన 

భూతి కొక వుత్తరత్నమును |బసాదింన వేడెను. ఆసంయమిచిత్త ము శాంతియందును 

సర్వభూతములందును నార్ద మగునట్టు (ార్థించెను, అనలు( డాతని కావరము లిచ్చెను 
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మజియు. శాంతి యొనర్చినయగ్నిన్తుతి. బఠించినవారల కీవ్సితార్థములు సిద్ధించునట్టు 

పసాదించి, యంతర్జాన మయ్యును . భూతి యనుజయాగము ముగించి యా “మమునకు 

దిరిగివచ్చి, శాంతి యొనద్చ పూజలు గైకొని, తనచిత్తము నర్వభూతములయం దార్ద్రమై 

యుండుట కాశ్చర్యుపడి, శాంతిని దాని హేతువునుగూర్చి [పశ్నించెను. అతడు జరిగిన 

క భయెల్ల( బూనగగుచ్చినట్టు చెప్పెను. భౌతి పొందిన యానందమునకు మేర లేదు. 

అతడు శిష్యుని. బులకాంకుదములతో6 గొ(గిలించుకొనెను. ఆదర మొప్ప పాంగవేద 

విభవ 'జ్ఞలునిగా న శానర్చెను. కొంతకాలమునకు హుతాశనవర వసాదమున( జేసి భూతికి( 

బభూతవిభూతి పభావభుజబలనస్ఫీతు( డగు భౌత్యు( డుదయించి మనువై విలనిల్లెను. 

వెకథయందు కథనశిల్పచమతాా-ర మొండు కలదు. ఉగకో పుడైన భూతిని( 

గాంచి పవనార్శ్ల హరిశభాంకులు వెరచి రని చెప్పుచు ననగ్నిని6 జెప్పకుండుట యొక 

చమత్కారము. భూతి తపము చేయుచు' శితాతవపవాతపీడితు. డగుటకు మాృాతము సిద 

మయ్యెను గాని పంచాగ్నితవ్ర( డగుటకు నంకల్చింప కుండుట మటియొక చమతాా-రము. 

వీనివలన భూతియుక్క_ నిత్యాగ్నిహోతదీకశ్షావిధియ, విధిధృష్టహవ్యభుక్తిచె నగ్ని 

© 

తేజన్సంవన్ను! డై యండుటయ. భూతీయం దగ్ని కున్న సౌముఖ్యమును వ్యంజింప' 

జేయుచున్నవి. 

అగ్నికుండమున౨ దనల మారినతోడనే శాంతికి రండుతెజగులుగా భయ మర్పడెను. 

శమితానల మైన నదనమున( ధర్మవిరతి యేర్పడును, గురుశాపమున కది హేతు వగును. 

ఒక చో నగ్ని యారి మజీయిుక చో. |బజ్యలించును. ఈరెండును కాంతి కశాంతిహేతువు 

లగును. కావున నవి యతనిభయకారణము లయ్యును. 

అన లాయనల మారుటకు మూల మగ్నిదేవునినంకల్పము. అది యుక డెవనిర్మిత 

మెన నంఘటనము. దానిని మనమున నెటింగినవా(డు శాంతీ. కావుననే యతనిని మారన 

“అనుపమానబుద్ధి' యనినా(డు. కాంతి “తిలోకవరదు నగ్నిదెవు శరణు. జొత్తు” 

ననుటలో నర్వభూతములయందు ని(కముందు సార్దగిభావమును భూతి యగ్నిదేవుని 

మహామహిమవలనం బొందనున్నా( డను నర్గమును గావ్యార్థనూచనమున నిమిడ్చి వెట్టి 

నాండు. శాంతి యొనర్చిన ఆగ్నిభట్టారక స్తుతియందును నట్టినూచన కలదు. 

శా, భూతాధారుండ వై మహాధ్వరకళాపూజ్యుండ వె యాగమ 

_వాతస్తుత్యుండ వె సురార్చితు,డ వై (బహ్మణ్యదేవుండ వై 

[శౌ తస్మార్త శుభ కియాధివతి వె కాంతాంతరంగో జ్వల 

జ్యోతీరూవుడ- వై వెలుంగు నిను సంస్తోతం బొనర్హున్ శిఖ! (7.50) 

'శాంతాంతరంగో జ్ఞ్ఞలజి జ్యోలీరాపుశ వె వె వెలుంగు” నగ్నిని స్తుతించుటలో శాంతి యగ్ని 

భట్టా ారకుని |బహ్మోభిన్నునిగా భావించుచుండె ననుటతోపాటు క థానిర్వహణముకూడ 

వింటి ంపంబడినది, SU పత్యశ్నమె 'జలదనినదగంభీరన్వరము' న కాంతితో. బలి కె 

ననుటయం దాయర్చిస్మం తుని సార్దీమూ ర్తి స్ఫురింప (టబ ఎడుచున్నది. “మానవులందు 
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కోధ రూవమున”(7.5 4 భాసించు నాయగ్శి జల ధరార్డు డయ్యె ననుటచే భూతీయందలి 

శ “గల దను కథార్థన్ఫూర్తి ది యెర్పడుచున్నది. 

అగ్ని వరములబే నేం ంహృష్టచిత్తుం డై డెన శాంతి గురుగ్భుహంబున వెలుగుచున్న 

ననలు6 జూచి హర్షామృతము పొంగు బూర్జచం।|దు [దునివలె భాసించెన(ట ! ఈయవమాన 

బలముచె నాత(డు గురుహృదయాహ్లోదకరు( డె ననియు, గురుహితమహనీయమెన 

యితనిచరిత ల రం కీర్తిం గాంచు ననియు. దెలియుచున్న ది. అతని 

వూతచరి తము హర్షపులకావ ల తమైన గురువరిష్యంగ మున ధన్యమైనది . అగ్నిభట్టారకుని 

యంతరంగనంగు వమైన దయ భూతివైం_బసరించుటకు సాధనమై సార్థకత నందినది; 

వదునాల్గవమనువు మొలకెత్తుటకు బీజమై రాణించినది. ఇ ల్లీ వృత్తాంతమున శాంతి 
చరితము పతాక స్థానమై ఫల లసాధనోవయోగి యనుట యొక చమత్కారము. 

కథాకథనమున ఫలాను మయకథార్హముల ననునంధించుట యు_త్తమశిల్పము, 

అది యొకథయందు( బుష్కలముగా6 గలదు. 

రాజ్యవర్థన రాజ చరితము : 

రాజ్యవర్ధనరాజచరి త మర్మ మాహాత ఇక టేతిపాదక మెనకథ, సూర్యుని భక్తిమై 

గొలిచినవారికి నాయరారో గస త్వమహత్వములు నిద్ధించు నని యీక థాతాత్పర్యము, 

[వధానపతిపా ద్యాంశ మగు దేవమాహాత్మ్యము తోపాటు మేత మాహాత్మ్యము లెలుపుట 

యిందలి యవాంతర[వయోజనము. ఈకథలో సుదాము. డను గంధర్వుడు పర 

హితము. గోరి పజలకు. జెప్పిన వాక్యములు మ్యతమాహాత్మ్య పతిపాదకములు ; అవి 

“నగరువిశాలంబను నామంబునం (బసిద్ధంబై న వనంబు సిద్ధని షెవితం బగుచు నుల 

సీల్లు నవ్యనంబునం గామరూవం బను మహాపర్వతంబు గల దందు! జని భానుని నారా 

ధించిన మనోరథంబు సఫలం బగు నగరువిశాల వనాంతర్గత మగు కామహపము 

బ్రో 

సూర్య షె తము. 

దేవ ష్షేతమాహాత్మ్య వతిపాదనమున కనువై నకథా థార్థముల ననుసంధించుటయం 

దును, [బ్రపంచించుటయందును బురాణక ర్త చూపిన (ప్రతిభ యనన్యసామాన్యము. 

ఆర్భ్మతనయు. డై న యమునికుమారుండు రాజ్యవర్షను(డు. అత డన్వర్హనామధేయుండు. 

అతని యేలుంబడిలో, (బిజి లీతిజాధలకు6 లోనుగాక నుఖవం తులై నివసించిది. 

ఆవజల కామహారా జన్న6 జాణాధికము. రాజ్యవర్ణనునిభార్య మానిని యన్నింట 
భ ర్రకు( దగిన యిల్లాలు. ఒక నాడు మానిని మగని కభ్యంగనము చేయించువేళ నతని 

రిరోజములలో నొక్క_వలిత కేశమును గాంచెను. ఆమె కనంతదుఃఖము ముంచుకొని 

వచ్చి యశుధారల నతని నభిషికు( జేసెను. రా జామెదుఃఖమునకు6 గారణ మడిగెను. 

ఆ మె 

చ. నరవర : నీదుమ సకమున న్నరదో (చిన దింతకంచె నా 

కదయ విషాద హెత త్తు వగునట్టిది యెయ్యది 2 యంచు వా బాష్పము 
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భ్రొారంగ 6గ గద్ధదం బడల దుఃఖిత యెన లతాంగిం జూచి తా 

దరహసనసితాననుం డయి ముదంబున నమ్మను జేందు( డిట్టనున్, 

ఆ. నకలజంతువులకు జన్మ వర్థనవరి 

ణామగుణచయంబు నై జ మగుట 

యెజింగి యెజింగి యింత యేటికి కోకింవ?,.,+.....(7. 189; 141) 

నని నమాధానపజచెను. 

పలితాంకురదర్శనము మానవున కత్యంతదుఃఖద మైన వార్థక్యమునరు [(పతీక. 

వార్థక ము మృత్యుముఖ_పవెశచిహ్నము, ఈయంశమును మానిని యంతగాఢముగా 

కావించినదో రాజ్యవర్ధనమహారాజుకూడ నంతగాఢముగానే భావించెను. కాని, యబల 

యైన థార్యవలె నాతడు దుఃఖింపక ధీరు(డె యా మెకు థె ర్యము చెప్పెను. అంతటితో 

నాయగక తత్కాలోచితమైన వాన్నపస్థాశమస్వీకారమునకు ( దగిన నంభారములు సిద్ధము 

చేయించు. డని మంతిపురోహితాదుల నిర్షశించెను. మంతుల కప్పటికి(గాని వలితాంకుర 

(పాముఖ్య మవగతము కాలెదు. రాజవియోగము వారి కత్యంతదుఃఖహెతు వై నది. 

వారిని గాంచి రాజ్యవర్ధను (డు 

క, జనులార! మచ్చిరంబున 

జనియించిన యీపలితము సమవర్తికి. గ 

ట్టను గన దూతగా మది. 

గనుంగొను6 డ బ్లగుట నిజముగాదె తలంవన్, (7.146) 

అని హెచ్చరించెను. ఈమాటలు ఫౌరులలో గాఢమైన యాలోచనలను రెకె తించినవి. 

పరిమితమైన ఆయుఃపరిథిలో మానవు(డు వలచినన్నాళ్టు నుఖియై వర్తింపలేం డను నత్యము 

వారికి ( దేటతెల్ల మెనది. 

రాజు ద్రైవజ్జులను బిలిచి వుత్తుని. బట్టాభిషిక్తు నొనర్చ నుముహూర్తము నిశ్చ 

యింవం గోరెను. వా రారాజహృదయమును గమనించి కడుదుఃఖించిరి; ప్రభువు నానిర్హ 

యమును మార్చుకొన, _కార్థించిరి, రాజ్యవర్ధ నుండు తనసంకల్పము నుపనంహరింప 

లేదు. పజల కింక గత్యంతరము తోచలేదు. అట్లని త మవట్టును వీడలేదు, పట్టు వట్టి 

నూర్యు నుపాసించి యతనివలన రాజ్యవర్థను(డు ముదిమి నొందక సంతత విజయాన్న 

దు(డై సుఖలీలల౯ దేలుచు! బది వెలసంవత్సరములు భువివై [బతుకఠకవలయు నని వద 

మును సాధించిరి, ఆ_వజలయుత్సాహదీ ప్రి యటువంటిది, అదెవునికరుణార్ద9దృష్షి 

యటువంటిది. 

దివాకరుసి కరుణావి శేషముచే రాజునకు దీర్జాయవు లభించిన దని 

|వజలును, మానినియు* బొందిన నంతోషమునకు మేరలు లేవు. కాని, రాజ్యవర్థనుని 

హృదయము మాత మావార్తకు వికలమైపోయినది. కథలో నీనన్నివేళము పతాకస్థాయి 
నందుకొనినది. పఠిత కథలోని యితరపాతలవలెనే యుక్కిరిబిక్కిరై భావికథార్థ 
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చర్వుణా తృుక్యమున। బర వళ్లు (తొక్కును, రాజ్యవర్థ నుండు తన కొక్కనికి( గలిగిన 

దీర్దాయువు తనకు దుఃుఖదాయక మగు నని పేర్కొనుచు, భార్యాబంధుపజావీయోగ ము 

వలన (బతుకు భార మగునని _పజలకు! దెలియ(జప్పెను, జరిగినపొరపాటు పజలకు( 

దెలినివచ్చినది; భార్యయు. బరిస్థితులను భావింప గలిగను. పరమభ క్రియుక్తులగు 

'పజల( గాంచిన యామహారాజు పరమోపకారధర్మైకమూ రి ! ఆళ్చర్యమగ్నులైన (ప్రజ 

లకు. దననిర్ణయమును దెలివి మజింతయాశ్చర్యమున ముంచినా(డు. అతని మాట లివి: 

క. “పౌరులు భృత్యులు నా కువ 

కారం బొనరించి యుండగా నక్కట ! నే 

వారలకు మే లొనర్పక 

యూరక భోగముల: దగిలియుండం దగునే? 

౭ . కావున నిప్పుడ కదలి యే నమ్మహీ 

ధరమున కరిగి యత్యంతభ క్రి 

భానునిగుతిచి తపం జాచరింప(గ 

నతడు |పనన్ను(డై యరుగుదెంచి 

మానిని ! నీకును మనభృత్యతతికి. బౌ 

రులకును బుత్తంప్వాతులకు(ంగూడ 

బదివేలువర్షముల్ (బదుకంగ వరము నా 

కిచ్చినయట్టుల యిచ్చె నేని 

ఆ. నింపుసౌంవు మిగుల నిందజతో( గూడ 

నఖిల రాజ్యసుఖము లనుభవింతు 

నట్టు గాక యున్న నచ్చోన నిలిచి య 

య్యు_గకిరణు( గొలుతు న్ముగనియతి. (T. 172.178) 

వైపద్యములందలి యుపకారధ రైక పవణమైన యుత్క్మటోత్సాహము రనస్థితి నందినది. 

వరుసగా నుదయించిన హర్షము, వితర్క్మము, దైన్యము, ఉత్సాహము,శంక , కౌత్చుక్యము, 

ధృతి యనునంచారీభావములచే. బుష్టమెన యుత్సాహాదీ ప్రీ రసానందకంద మగు 

చున్నది. “ఉగకిరణుం గొల్లు నుగనియతి” యనుటలో నుగతప్మోవతొత్సాహము 

రాజ్యవర్థనుని సహజగుణముగా భాసించుచున్నది. మను వగు నాతనిమనుమని 

(వవృత్తియు నట్టిదే. అతడును ఘోరతపస్సు చేసి దివాకరునికరుణ సాధించినా(డు, 

తాతపోలికలు మనుమనికి వచ్చినట్లు కథలో శిల్పమార్గమున( జెవి మారన వాక్నతురు( 

a నా(డు ! 

ఈకథలో, జి తింపంబడీన రాజు, రాణి, [(వజలు -_ అందణును ఆవేకవదులే. 

ఆనూలమైనసామ్యములో నొకనూక్ష మైన భేదమును గలదు. మానిని యుద్విగ్న 

హృదయ యైన యబల; ఆమెకు విషయపరిజ్ఞాన మున్నంత వివేక సిద్ధి లేదు. (వజ 
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లుద్వేగాత్మకభ క్రియుక్తులు; కార్యకూరులు; వీరి కుత్సాహాతిశయ మున్నంత వివేకౌన్న 
త్యము లేదు. రాజ్యవర్ణను(డు వరిపూర్ణధర్మవీకరనమూ_రి; వివేకౌచిత్యముల కేర్చడిన 

కుదురు; [పజాకుటుంబి; నతీహృదయాధిదేవు-డు; థీరో దాత్తుండు, 

నూక్షుమైన నీజము నాటి వటవృక్షమువంటి మహాతరువును సృజించి ఫలింప( 
జేసినా. డీకథలో6 బౌరాణికుండు. ఈకథకు మహాత్యము కలిగినది మారాండునివలన; 

మహత్వరనత్వములసమన్వయనిద్ధి చేకూరినది మహాక వికథాక థనశిల్పశ క్రివలన 1 

నాధాగునిచరి(తము : 

నాభాగునీచరి తము పురుషార్థ తయసాధనామహనీయ మైనది. ఈకథానిర్మాణ 

మత్యంతాశ్చర్యకరము. కాలక్రమమున గాక కార్యకారణ కమమున( జెపుటయు, నడు 

గడుగున నుత్కాంఠావహము లైన హేతువులను గల్పించి వాని నద్భుతవర్యవసితములుగా 

విన రించుటయు, కథారచనమున నుకి వి శేషముల, జొన్ని క థార్థ ములను గాంతిమం 

తము లొనర్చుటయు నిందు6 గాననగు విశేషములు. 

నాభాగుడు | పేమకొఅకు సా[మాజ్యమును బరిత్యజించిన త్యాగి; యాదర్శ 

| పేమికు(డు. నాభాగుడు మనుతనయు. డైన ధృష్టున కేకై కతనయు(డు, నమాచరిత 

జనానురాగుండు, నూత్నయొవనోల్దానభాసమాను (డు, వివిధవిహారపరాయణు(డు. అత. 

డొకసారి యనన్యసామాన్యరూపాభికోభిత యెన యొక వణిక,న్యను గాంచి యామెయం 

దనురక్తుండై విరహతప్తు. డయ్యెను. ఒకనా డేకాంతమున నాకాంతగృహమున కే(గి 
తజ్జనకునితో 6 దనయభి పాయము వెల్లడించెను. యు కివరు' డగు నావణిగ్యర్యు(డు- 

భూరమణు లైన మహారాజులకును పెదవా( డగు వెశ్యునకును సంబంధ మె ట్రమరు నన్ 

సందేహము వెల్లడించెను. నాభాగు6. డతని యాంతర్యము (గ హించి... 

క, కలవారు పేదవా రన. 

గలదే భోగముల సరియ కాక తల6ంప దే 

హుల కెల్ల నేల చెప్పెదు 

వల దని వదివోర మీట్లు వై శ్యవరెణ్యా : (7.209) 

అని నేర్పుగా నమాధానము చెప్పెను. ఆకోమటి మాటవరున మార్చి, మణియొక మడత 
పచీ వెపైను. మహారా జొక6 డుండ నతనియనుమతి లేనిదే కన్య నిచ్చుటకు నేను 
స్వతం్యతుండను గాను; కొనుటకు నీవు స్వతంతుండవు కావు కావున మహారాజనమ్మతిని 

గొనివచ్చి కన్య6 బర్మిగహింవు మని యత(డు పేర్కానెను. అభిమానధను, డెన నాథా 
గుండు తనకు డానుగా6 దండి కానంగతి నెటుకవఅచుట కంగీకరింపలేదు. “ఈపని 
గురున శే నెమని చెప్పుదు? మానుము నీవెడమాట :” లనుచు వణిజుని మందలించెను. 
ఆబేహారి యడకొత్తె రలో6 బడెను. రాజునకు. దెలువక వెండ్డిచేయట పాడి కాదు; యువ 
ధాజు మోహము నడ్ధును పాయము లేదు. చేయునది లేక ఆతడే ధృమ వికౌలువున కే6గి 
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యానంగతి విన్నవించెను, రాజు నిజతనయునివర నమునకు బాధవడి, యతనికి నీతి( 

గరవుటకై భూనురుల6 గొందట నంపెను, వారిబోధ లానాభాగుని కగియందు గుగ్గిలము 

చల్లిన ట్ర్టయ్యెను. తరుణికై యాత(డు తండిని ధిక్కరించెను. 

ను. అని విపు బగ నాడిన ననలి నే తాంతంబులం గొంపు గ 

౬ ప్ప సిశాతాని కరంబున న్వాలు(గ నాభాగుండు న వె ్రశ్యనం 

దన కెంగేలు దెమల్ని యవ్వ. డయిన న్రవ్పించిన న్మాన్న. జ 

య్యన రాని మ్మిదె యేను రాక్షనవివాహన్ఫూరి మై నేంగెదన్. (7.212) 

అని పలికి యవ్వనితారత్నము౯ దోడ్కొని యరిగెను. 

చ, మదగజహసలగ్నలతమాడ్కిా. గుమారునిచె గృహీత యె 

_ న దళితపద్మపత్త నయనం దననందన( జూచి వై జ్య( డా 
రిదనుక (6 జయ్యనం జని పతిం గని యంతయు. జెప్పె( జెవ్సీనం 

త్ దనతురంగ మాదిపృతనాతతి( బంపె నతం డుదగుడై. (7 214) 

తం డికొ డుకుల నడుమ పోరు ఘోరమెనది. ధృష్ష (డు నాభాగునిముందు నిలువలేక 

పోయెను. 

చ. జనకు(డు పుత్ర 5బాహుబలనంవదకున్ వజ6గంది యుండ న 

న్ముని యొకరుండు భు వావరునిముందటికిన్ దివినుండి వచ్చి యి 

బ్రనియె నరేంద వీ. డతిదురాత్ము(డు కయ్యము నీవు మాను వై 

శ్యునితనయ న్యరించినయకోధను( జీత(డు నీకు యోగ్యుండే ? 

వ. దాహ్మణక్షత్రి9యవై శ్యులు నిజవర్ణంబుల కన్నియల మున్ను పర్మిగ హించి మజ 

తమతమ దిగువకులంబులయంగనల వరియించుట శాస్త్ర చోదితం బట్టు గాక తొలుత 

హేనజాతి యగునాతిం బెండ్లి యయిన యుత, మవర్దుం డాహీనజాతి యగుం గావున 

నిప్పు డింకను వై వై క్యానర్మిగహంబునం జేసి వణిజుం డయ కుద్దక్ష| తియుండ వెన 

నీ కతనితోడియద్దం బనర్హం బని యమ్మునివరుం డరుగ టయ. (1.217 7-219) 

విభుండు తనయునితో నంగరమున వినివరితు( డయ్యను, నాభాగు (దు కోమటికన్నె 

ననురక్షి తో c బెండ్డియాడెను. 

ఈకథలో నిదియొక రమణీయఘట్టము. కవి కథానాయకునిగుణశీలములను మొదట 

స్పష్టపజచెను. తదనుగుణముగా నతనిస్థిరధీరవ ర్రనమును జితించెను. వై శ్యువిపాా తపోష 

ణము కడునహజముగా నుండునట్లు ీర్చిదిదైను. _(పజాధర్మరక్షణవ్యగు. డె న ధ్బృష్ష 

చ్వకవ ర్తిపాాతను గంధీరముగా నిర్మించెను. ఇన్నివిషయము లిటు నృషము చేసివాండు 
తీ (op) అల 

వణిర్క_న్యాహృదయమును మ్మాతము కవి యెక్కడను వ్యక్తము చేయలేదు. కాని, 

వ్యంగ్యనుందర ముగా రచనాచమత్కారమున సూచించినాండు. వణిగ్వరుండు తనయిం 

బిలో. జండశానను(డు. క్షత్రియుడు |పథమగతిగా నన్యకులజను. బరి, గహించుట్ల 
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నాచారవిరుద్ధ మని యెణి(గినవా(డు. కావున నీవిషయము వు త్త్రికవణకు పోనీయలేదు. 

కరవాలము చేతబూని కన్యను గొనిపోవుచున్న రాజకుమారుని గాంచి చేయునది 

ప రాజసభ కేగి మొజంటబెట్టుకొనెను. నాభాగునిపై వణిక్కన్య కనుర క్తి కలదు. ఈమాట 
సూటిగా. జెప్పడు కవి, కాని, నాభాగుండు రాక్షసవివాహవిధిచే నామెను గహించె ననుటలో 

నాయంశమును గొంత వ్యంగ్య మొనర్చెను. రాక్షనవివాహమున బంధువుల యసమ్మతియు; 

కన్యసమ్మతియు ముఖ్యల క్షణము లై యున్నవి. నాభాగు. డాకన్యను గొంపోవుద్భశ్యము 

వర్షించుచు కవి యామె“మ త్రగజహ స్తలగ్నలతమాడ్కి. గుమారునిచే గృహీతయె”న దని 
చెప్పుటలో నొకగడునుందనము చూవినాండు. అదియంతయ ““హ స్తలగ్నిఅనునమాన 
మున6గలదు; అందు లగ్నశబ్దమువాడుట కన్యాహృద యసౌముఖ్యము వ్యంజింప(జేయట 

కొజకే. అంతటితో నాగక '““దళితపద్మవతనయనం దననందన 6 జూచి వెమ్య( డార్తి 

దనుక( జయ్యని” రాజమందిరమున కరిగె ననుట యొక విశేషము. “దళిత” శబ్ద పయో 
గమును సాభ్మిపాయముగ! జేనినాండు కవి. దళిత మనుళబ్దము ఖండింవంబడినది, 

భేదింప(బడినది, యనియే కాక “"“వికసించినది యనునర్థ్ధమునం గూడ వాడంబడును. 

ఇచ్చట నేయర్ధము నన్వయించినను దర్నడికి దుఃఖహేతువే యగును; తనమాటకు విరుద్ద 

ముగా రాజకుమారుడు పు శ్రీకను గొంపోయె నను దుఃఖమే కాక పు పు త్రికయు నతనితో, 

(వ్రీతిగా నెంగిన దని యర్ధ మేర్చడి యతని కత్యంతఖేద హేతు వయ్య నని వఠితకు స్ఫురించి 
కథయం దొక [వనన్నత భాసించును; దీనికి గథార్థములు కొన్ని తోడువడుచున్నవి. 

రాజకుమారుడు బలవంతముగా నామెను [గహించినచో రా జామ నాతనిబారినుండి 

యెప్పట్టున నైన తప్పించి తెచ్చి తండి కీయవలసినబాధ్యత కలదు. దివినుండి భువికి 
దిగివచ్చిన యొక్క_రుని వాక్యములు విని యూరకుండిన రాజు వణిగ్యరుని యభియోగ 

మెగంగపాలు చేనినట్టగును ? క్షత్రియ(డు నుక్ష త్రియనితోడనే యుద్ధము చేయవలె నను 
సమరధర్మము పాటింది మానె ననుకొన్నను, ఆశితరక్షణధర్మము వదలుట పాడి 

యెట్లగును ? అప్పుడు పరిత వెంజెప్పంబడిన “వికసించిన యనునర్థ మునె యన్యయము 

నకు( దెచ్చుకొనవలసియుండును. మారన చివరకు “ఆనుర క్తిం బెండ్రియయ్యె” ననుటలో 
(7.219) వధూహృదయమును మథింత స్పష్టమొనర్చె నని చెప్పవచ్చును. రమణీ 

హృదయవ్యంజననందర్భమున నిట్టిరమణీయర చనాశిల్ప మార్గము ననునరించుట కథా 

కథన మర్మ జ్ఞా (డైన క్ి చేయవని | 

దివినుండి దిగివచ్చిన పాతను కవి (వవెశ వెట్టుటవలన, దండికొడుకులమధ్య 

పోరు శాంతించు కథాపయోజనము సాధింవ(బడినను, తత్చాతపవేశమునకు వెనుక 

నున్న కారణమును కవి నిరూపింవకపోవుటచే, బఠితహృదయమున నత్యంతసాంద 

మగు నుత్యంథఠ రకెత్తంగలదు. దానికిందోడు కవి యాపాతముఖమున నిబంధించిన 

వాక్యముల తీరుకూడ నొక చమత్కారము గలిగించుచున్న ది. నమర్ధు( డెన వుత్తు(డు 

ధర్మముకొఆకు పోరునల్పుచున్న తండి నెదిరించుచుండగా( నాదివిజవరుండు కొమ 

రుని వాధింపకో తం! డిని వాధించెను. ఇది యొకవి శేషము. తండియెదుట( బుత్తు ని 
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దూలనాడుచు నొకపరి “అతిదుష్టాత్ము డనియు, నొకసారి “యశోధను “డనియు, 

బేర్కొనుట (7,217) మతియొక విశేషము. వీనినిబట్టి వఠిత యుద్ధనివారణము దేవ 

నమ్మత మనియు(, |బస్తుతము లోకదృష్టికి దురాత్మునివలె. గనవచ్చు నాభాగు(డు 
నవె ఇశ్యక న్యాపాణి, గహణమువలన భావికాలమున యకశోధను( డిగుననియు ని ట్రగుట 

కొక దేవరహన్యము కల దనియు నూహించఛి తదర్థ్శప్రకాశమున కువ్విళ్టూరుచుండును. 

ఇట్లు కవి సార్థకశబ్దవయోగనై పుణ్యముచే గథకు( బుష్టిమంతమగు పురోగమనసొలభ్య 

మును గల్పించుట యొక శిల్ప విశేషము ! 

ఇట్టివే మజియొకటిరెండింటిని స్టాలీవులాకన్యాయమున నిచ్చట పరిశీలించుట 

జరుగుచున్నది ! 

నాభాగు6డు వై శ్యకన్యను బెండ్రౌడి తండియాజ్ఞానుసారము బా|భవ్యాదిమునీంద 

నిర్ణయాను సారము వె ళ్యవృత్తి ననునరించి బీవించుచుండగా_ 

తే. అతని కుదయించె లోకవిశుతు (డు శౌర్య 

ఖని భనందాఖ్యు( డాపుత్తు జనని విలిచి 

నీవు గోపాలు(డవు గమ్ము నెమ్మితో(డ 

ననిన( దల్లికి ( _బణమిల్లి యాత! డరిగె, (7.221) 

భనందుని( దల్రి గోపాలు(డవు కమ్మని (పేరేచుటకు హేతువు చెప్ప(బడలేదు, గోపాలన 

మనగా బకపాలనము, అది వై శ్యవృ త్తి, ఆమె కుమారునకు వై శ్యవృ త్రిని( (బత్యేకముగా 

బోధింవవలెనా ? “గొ శబ్దమునకు భూమియను నర్థము కలదు కావున క్ష్రీయవృ త్తి 

నామె పుత్తునకు నిర్దేశించిన దని యూ హింపవచ్చును. అది తరువాతికథలో! గాని 

స్పష్టము కాదు. శైషార్థ గంభీరమైన శబ్దము నాయుస్థానమునందు( ద్రియోగించి పఠిత 

నుత్మంఠ భరితు నానర్చుటయే యిచ్చటి తాత్పర్యము. ఈ వాక్యముల వలన. బఠితయందు 

వణిక)_న్యాగుణవిషయక మైన వితర్మము కలుగ6ంగలదు. వై శ్యవనిత పుత్రుని శ్చత్రియు( 

డవు కమ్మని దీవించుట జాతిలక్షణవిరుద్ధము కాగలదు, ఇట్టి విరుద్ధ గుణా ధాన మాపాాత 

యందు! గని యేపయోజన మభిలషించి, యొనర్చినా (డో తెలియుట క్రై పఠిత యాత 

పడును. దానితో( గథ న్త్తము చెకూర్చుకొని పాకమున( బడును. 

భనందు(డు హిమనగమున6 దపము సేయచున్ననీవు( డను రాజర్షి పసాదముచే 

నస్త్రవిద్య లన్ని టిని సాంగముగా నేర్చి, పెత్ళకరాజ్యము జయించి, విజయోత్సాహ 

ముతో మరలివచ్చి తల్లిదండులకు (మొక్కి సర్వరాజ్యమును నాభాగునిపాదముల ముం 

దుంచెను, అతడు గుర్వాజ్ఞచే వై శ్యవృత్తి నవలంబించియుండుటచే నారాజ్యమును బరి గ 

హింప నని వలెను. 

క. అను పతిపలుకులు న్మువభ 
విని నవ్వుచు నతని కనియె విను వై శ్యత్యం 
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బున బొంద వీవు వెశ్యుని 

తనయను గా నేను నివ్విధం బెట్టన్నన్. — (7.280). 

(0 నినట్టు కథయందు. జెవ్ప(బడినది, ఇచ్చట రథ పతాకస్థాయి నందుకొనినది. పఠిత 
యాశా ఎర్యమగ్న డె నిర్యింళ్లు ( డగును, దానికి. గారణములు : ఒకటి : :_ఇంతవజ కొ 

వై శ్యాంగనానామ మెటు(గని వఠిత “సుపభా” భిధ యని మొదటిసారి తెలిసికొనుట. 

కాంతిమంత మైన యా పేరు వఠిత నుజ్యలాత్యుని(గా నొనర్చుంగలదు, రెండు: నీవు 

వై శ్యత్వంబు జొందవు-అనుమాటలచే నామెయు వై శ్యకన్య కాదను భావ మేర్పడుట. 
“వె భ్యని తనయం గా” ననుటలో నది న్పష్ట్రమెనది. మూండు 2 ఇన్ని యంశములు స్పష్ట 

మనను నింక( దెలియనివి కెండు కలవు. వె వై భ్యనితనయ( గాననుటలో వెప్యన కాత్మజ( 

గాననియా ? లేక వెళ్యుుడు తత్కుులజు.డు కాండనియా ? కాప్యగస్టు( డనీయా ?- 

తెలియదు. వీని కన్నిటికి మించి. యూవిషయ మావమెకు వివాహనమయమందే తెలిసి 

యున్నచో నప్పుడే చెప్పి నాథాగుని సుక్షతియత్యమును గా పాడి సామాజ్యమునకు( 

బట్టమ హిషి యె యుండవలసినదేకదా ! ఆమె యీమాట లిప్వు డె ట్రనంగలుగుచున్నది ? 

-ఇట్టి శోంకలు వఠితకు6 గలుగక మానవు. వానివన్నింటికిని [గమముగా న్నువభ విడ 

మరచి చెవ్పుటతో( గథ నమాప మగును. క థార్థనంగోపనమువలన( గథలో జిగి 

పహెచ్చును. కథార్గములను వి సరించుటయందుకంటె సంగోపనమునందు కవిశిల్పశ కి 

విశిష్ట ముగా రాజింవంగలదు. 

సుదేవు. డనురాజు (ప్రమతి యను మునివరునిశావమునకు గురిల్డై మటుజన్మమున 

సీకథయందలి వె వెస్య(డై పువైను, అతనిప్ప శత్రిఫకను శ|తియు( డెక్కండు బలిమిని 

(గహించినప్పుడు వై శ్యత్యమును బాన్ సుక్షతియు. డగునట్లు ముని నిరయము. దానిచే 
(36) 

నతడు నుపభావివాహానంతరము నుక్ష(తియు(డై వరలినా(డు. కాని, యావిషయము 

తెలియు జొతిన్మరణ మాతనికి లేదు. 

నువభ వూర్యజన్మమున కృపావతి యను పేరం బరగిన సురథ రాజర్షి పుత్రిక, 

జాతాగ న్యుశావముచె నామె యాజన్మమున వై శ్యకులమునందు జన్మించి పుత్తునికి 

గోపాలననియోగము చేయునమయమున శాపము పర్యవసాన మొందుటచే జాతిన్మరత్యము 

పొంది నిజవృత్తాంతమునంతయు నెజింగి మంచినమయమున దానిని బయట పెట్టినది. 

నాయకు. డధర్మవరను; డయ్యు ననియు, ధృష్టుండు వై వెళ్ల శ్య పు త్రిక ను రజ్షింపలేక పోయె 

ననియు, దివినుండి యొకవ్వ£ క దిగివచ్చుటకు( గల హేతు వెయ్యది యనియు, బైశ్యాంగన 

పుతు9నికి గోపాలనము నియోగించుటయందలి యంత రార్థ మెయ్యది యనియు, నేర్పడిన 

కథాసందెహములన్ని యు చివరివాక్యమువజకు( బోషింపంబడి, యద్భుతపర్యవసానమున 

నవి యన్నియు మంచుతెరలవలె విచ్చి పోవునట్లు చితించి పురాణరర్త రథను శిల్ప 

సుంవరముగను శ క్రిమంతముగను నిర్వహించినాండు, 
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వత్సం ధచరి త్రము : 

- వత్సంధచరిత్రము మువ్పదిగద్యములలో ముచ్చటగా. జెప్ప (బడిన వీరరసాత్మక 
గాథ, విదూరథపు త్రి యగు ముదావతిని గుజంభు. డను దానవు(డు పట్టుకొని చనిన, 

వత్సం్యధు డద్దనుజుని( దెగటార్చి యక్కన్యను వరించినవృతాంత మిందలివస్తువు. 

కథ నరళనుందరమును, సారమధురము నై యుండుటశే? బఠీత కామూలా[గము 

వీతినంజనక మగుచున్నది. కథలోని సహజశ కికి మారన యు క్రిచమత్కృ్బృతిని జోడించి 

కథను మజీయు కొంతిమంత మొనర్చెను. సంగహ మైన యీోకథయందు( గాననగు 

కొన్నిశిల్బ విశేషము లిచ్చట పేర్కొన(బడుచున్నవి. 
స్మువతునిపలుకుల లో గ ధార్థనూచనము ని షేవించుట యొకకిల్పము. కుజం 

భు(డు స్వర్గ మ ర్హ్యలోక ములందు( గల భూరివస్తుచయము నాహరించు నుద్యోగమున విశ్వ 

కర్మనిర్మితమై మహిమాన్విత మగు మునలము నొకదాని. గొని పాతాళమునుండి భూమికి 

వివరముల దొలుచుచుండెను. అట్టిబిలము నొకదానీ నతడు విదూరథునిరాజ్యమున 

నొనర్చెను. విదూరథు(డు మృగయార్థ మచ్చోటి కరుదెంచీ యాబిలమును గాంచి; 

తత్సమీపమున, ద్ప మొనరించుచున్న నువతు( డను మునీం్యదుని నది యేమని (పళ్నిం 

చెను. అత(డు కుజంభునివృత్తాంతము చెప్పి యంతటితో నాగక యి ట్టతనికి హితవు 

నెప్పెను. 

క. కతువిధ్యంసియ( |దిదళ 
స్థితినాళకరుండు నై న దితిజుని మునలా 
నితహన్తుని భంజింపక 

శితివర : భూరాజ్య మెట్టు చేనెదు చెప్పమా ? (7.258) 

ఆ, అతలమునకు వరిగి యమ్ముసలాయథు 

నతులశౌర్యధుర్యు నతిరయమున 

నాజి నోర్చి యేలు మభిలంబు నీపర 

మేశ్వరత్వ మెల్ల నెణుకవడ(గ, (7.259) 

ఈవాక్యములందు దానవనంహరణో ద్యమము నత్వరక ర్తవ్య మనుహితువు చెవ్పుట వరమ 
తాత్చర్వము. దానిని. |బతీపాదించుటలో నంయమి పక టించుశిల్పము కవినంభావితము. 

ఆశిల్ప మారాక్షనుని నంహారయోగ్యునిగా నిరూవించుటయందు( గొంత కలదు. రాజు 

ధర్మఘు లను శిత్సంచి ధర్మమును గాపాడును; రాజ్యము నీత్రిబాధలనుండి రడ్షించును. 

(కతువు ధర్మమూలము. అట్ట్మిక తువులను ధ్వంసము చేయుటచే ధర్మగాని యేర్పడును. 

దేవతల కామెతలు చెల్లక నకాలవర్షాదుల నీయరు.” దేశ ము దుర్శిక్న మగును. |పజానాళ 

మగును. వీని కన్ని టికి! గారకుండు రక్య్థసుండు. కావున నవళ్ళవధ్యు. డతడు, 

అతని వధించుటలో నొక కష్ట మున్నది. అతనియొద్ద విళ న్ 

యును, అనితరసాధ్య మై మెనదియును. నై న మునల మొడు 
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నంపదయు, మాయాశ క్రిసంవదయు నొకయెత్తు. అతని ములన మొకటి యొక్కయత్తు. 

మహత్యమునందు' బూర్వుముకంటె పరమే గొప్పది, అదియే యాతనిగ ర్వోద్ధతికి మూల 

కారణము. అట్రగుటచెే మునలాన్వితహస్తుని భంజింపక, శీతీవర | భూరాజ్య మెట్లు 

చేసెదు? అను మునివాక్యములు సాభ్మిపాయము లగుచున్న వి. వీనియందు విదూరథు 

నకు భావికాలమున రానున్న విపత్తు వ్యంజింపంబడుచున్నదది. 

కుజంభు(డు విచ్నిత్వపవృ త్రి కలవాండు. ఆతనికి భూలోకముకాని, దేవలోకము 

గాని య్యాకమించి పాలింపవలె ననుకోర్కె లేదు. కాని యాలోకములం దున్న భూరిను 

వస్తువు లాహరించి తనపట్టణమున నిల్చుకొనవల నను వ్యామోహము కలదు. అందులకై 

యస్వుడప్పు డత డాదిలము వెలువడి బందిపోటుదొంగవలత భూలోకమున. గల సువస్తు 

వుల నవహరించి వెడలిపోవుచుండుట వరిపాటియెనది. అట్టిమహావస్తువులలో హవిర్భాగ 

ములు పేర్కొనందగినవి. వానిని దొంగిలించుటవలన భూదేవకర్మలు నశించును. నురలు 
హవిర్భాగహీను లై దుస్థితిపాలౌదురు. రాజ్యము అలరాజకములు కా(గలవు. విదూరథుని 

రాజ్యమున నాతండు [కొత్తగా నొక పాతాళదిలమును (దవ్వెను, దానివలన విదూరథు 

నికి రాజ్యపాలనము దుర్భర మగు నొక విపత్తు వాటిల్లు నని యాత్రికాలజ్ఞుని వాక్కు. 

బుషులవాక్కుల వెంట నర్ధ్థములు పరుగెత్తు నని కదా మహాకవి భవభూతి నిర్తేశము | 

ఆతరువాతిపద్య మట్టు రచించుటలో నొక వై శిష్ట్య మున్నది. వెపద్యమున ముని 

వాక్కులోని గండముచే రాజునకు. గీడు వాటిల్రినను, చివరకు మహాయుద్ధమున మునలా 

యుధహస్తుండు మృతి బొందు ననియు, దానివలన నిష్మంటక మైన చ్యకవర్ర్తిత్వ మతని 

కబ్బుననియు( గథార్థసూచనము కలదు. మునీందు. డంతటితో నాగక వరద త్త మైన 

మునలాయుధము నిర్విర్యమగు దేవరహన్య మారాజునకు( జెప్పెను. నిజముగా నాస్మువ 

తునివిశ్వ శేయోభిలాష కాఖనీయము / 

క థార్థనూచనమువలన 6 గథాఫలరూపము లైన కొన్నియర్థములు బుద్ధికుశలు 

లూహింవ(గలుగుదురు. అవి కార్యరూపములుగ భానించి తత్కారణ(శవణకాతూ హలము 

రేకెత్తించును. అప్పుడు కథాగమనమువైః బఠిత మన సృధికముగా లగ్నమగును, 

మారన యట్టి పయోజనమును సువతునివలుకులవలన సాధించినాండు. 

ఈకథలో నాయికానాయకులు ముదావతీవత్సంధులు. వీరిన్యభావనిరూ పణము 

చెయుటయందు మారన వ్యంగ్యమర్యాదా శిత మైన కథాక థనశిల్పమార్గము న్మాశయిం 

చెను. ఈకథలో నమన్య పుట్టుటకు నాయిక నిమిత్తము: (వతినాయకు(డు హేతువు. 

నాయకు (డు సమస్యాపరిష్కర్న ; ఫలభాక్కు. నాయకునిఫలసాధ నోద్యోగమున నాయక 

పరోక్షముగా నవాయవడెను. అట్లు జరుగుట దై వికమెన సంఘటన. అది బుషివాక్కు 

లలో వ్యంజింవ(బడెను. అది భౌతికముగా భువివై( బవ ర్రిల్లెను, (పవ ర్రిల్రీన విధమును 
వివరించుటలో( జ్మాతన్వభావమును వ్యంజింపంజేయుట యిచ్చటి కథాళిల్పము ! 

నువతునివలన విదూరథుండు కుజంభునివిధ మంతయు నెజింగి పుర మే6గి 

మంతుల ( బితిచి రాష్షనునివర్గనమును, మునల[వభావమును వారి శెణి(గించెను. 
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ఆచెప్పునప్పుడు ముదావతి తం|డిచెంత నుండి యావిషయములను [(గహించెను. కొంత 

కాలమునకు. గుజంభు(డు నఖినమేతయె యారామవిహోర మొనర్చు ముదావతి నపహరించి 

తనయంతఃపురమున నుంచెను. హవిర్వాహనునియం దుంచు హవిన్సుల నవహరించు 

దనుజ డీవనితను హరించెను, తుల్యపరిశీలనముచే నాకన్య శుద్ధవర్తనమును, ఆమెను 

బెండ్డాడునాయకుని తేడోగుణమును కథకు. డిందు వ్యంజింప(జెయుచుచున్నట్లు గ్రహించుట 

సులభము : ముదావతి పూజావ్యాజమున నక్షత గంధపుష్పధూపార్చిత మై యొప్పు మునలా 

యుధమును |బతి దినమును న్పృశించి దానిని. గమముగా నిర్వీర్య మొనర్చుచుండెను, 

స్రీకరన్పర్శచె నయ్యాయుధము నిర్వీర్య మగునని రక్కను( డెజుంగం డని నువతు(డు 

రాజునకు జెప్పెను. అది ముదావతిచెవినం బడినది, అమె గుప్తముగా రాక్షస్మపతికియ 

యొనర్చినది, 

కథలో నింతకీలక మైన స్థానము నా|కమించియన్న యీిప్నాత యొక్కమాట 

నోరు వివి మాటలాడదు. అ ట్లాపాత్రను చితించుట యొక శిల్ప విశేషము. మహామం(తుల 

నమావెశమున రాజువక్షన రాజకుమారి యుండెన(ట. సామాన్యముగా లోకమున నట్టుం 

డుట జరుగదు, రాజకుమారులకే లేని యీగొరవము రాజకుమారి కిచ్చుట యీకథలోని 

చమత్కారము. రాజకుమారి యచ్చోట నుండుటవలన రాజునకు? గాని మంతులకుగాని 

యెట్టియభ్యంతరమును గలుగ లేదు. దాని కొమెవై వారి కున్న యభిమానాదరాదులు 

కారణములు, ఆదరాదులు గుణ్మాశితములు గుణాః వూజాస్థానం గుణిమన చలింగంనచ 

వయః. అని న్యాయము. ఆమెయందలి యట్టి విశిష్టగుణ మెద్ది ? నమాధానము కథలో 

వ్యంగ్యముగా( జెప్ప(బడినది. దానిని నిరూవింపవలసినచో( గుజంభు. డామె నపహరిం 

చుటయే (పథమద్భష్టాంతము కాగలదు. లోకమునందలి “'భూరివస్తువు” లాహరించు 

నారక్కనుండు విదూరథ నర్వసామాజ్యవై భవాదులను వదలి యాతనికూతురిని 

మాత్రము దొంగిలించెను. అట్టగుటచే నామె (తిలోకై కసౌందర్యాదిగుణవిశిష్ట యని 

తాత్పర్య మెర్ప్చడుచున్నది. మహామంతుల మంతనములను ప్రీనహజమైన చంచలమన;। 

(పవృ త్తిని వీడీ సున్నష్టనమాపహితచి త్తముతో, దెలియ గలిగిన దనుటచే నామె వివేక 

వై దగ్గ్యములు వ్యక్తము లైనవి. అనురునియంతః పురమును జేరియు( బూజావిధి నెపమున 

నతనికి దూరముగనే త న్నుంచుకొని మానరక్షణము చేసికొనిన ధీర యామె, తనకర 

నృర్శచే నాయుధమును నిర్విర్యము చేయటయం దామె చూపిన ముందుదృష్టి, (పదర్శిం 

చిన లోక జ్ఞత యపఫూర్వము. ఒక పృాతయొక్క కియా శీలమును మాత్రము [ప్రకటించి 

తత్స్వభావవ్యంజన మొనర్చు మార్గ మిట్టిది. అంతియకాక యితరప్శాతలయొక్త వాక్షియా 

శీలవర్షనలచె నొక పాతన్యభావమును వ్యంజింప(జేయుట మజియొక పద్ధతి. ఇం దీరెండవ 

మార్గముకూడ సార్థకముగా( [బయుక్తమై యున్నది. అవహృతయెన పు తిక నుగూర్చి 

విదూరథు (డు పొందిన విచారమువలనను, ఆమెను కుజంభునిబారినుండి రక్షించుట కత. 

డొనర్చినయత్నమువలనను ముదావడి రాజునకు బహిః పాణ మని ప్రకటిత మైనది. 
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Ux దనుజు( దునిమి యెవ్య(డు నా 

నయుల విడిపించు నట్టి ధరబీశ్వరనం 

దనునకు నిచ్చెద నానుత 

నని పురిలో. జాట6 బనిచె నత, డార్తుం డె. (7.266, 

రాజకుమారులు సోదరిని రత్షింప(6టోయి రాక్షనునిచే బంధితు లె రి, పు త్రికతోపాటు 

రాను. తా నా పుత్రులను రాక్షనునిజారి( బడుటచే రాజునకు రెండురెక్కలు విరిగినట్టయ్యె 

రామ్ను ని నకదింపలేండు, తననంతానమును రక్షించుకొనలేండు. ఎదుటివానిశ కి తెలిసి 

సాహసించి నమయట నీతిమంతునిలతణము కాదు, ఇంక గత్యంతరము లేక త కోనప్ప శ్రికను కను 

రణబల్యాముగా నిర్జెశించి చాటంబంచినాండు. అద యతని దె న్యావస్థకు( బరాకాష్ట. 

“నానుత నిచ్చెద” "ననుమాట నత డార్తుండై” చాట(బనిచె ననుటలో నొకవి శేషము 

కలదు. తననుత నవ్చిధముగా నొరుల కిచ్చుచున్నందుల కావిచారము. ఇచ్చట మన కొక 

యనుమానము కలుగవచ్చును. విదూరథు(డు తనయుల విడిపించిన రాజకుమారునకు 

రాజ్యభాగ మిత్తునని చెప్పవచ్చునుగదా : అట్టు చెప్పినచో. బౌరాణికు( డు ద్దెళించిన కథా 

[(పయోజనము సీద్ధింపదు, ఎట్టన(గా నుత వియోగ దుఃఖితు౯డై దుర్చలు(డె యున్న 

రాజు నేనిరు? డెన జయించి రాజ్యమంతయు. గబళింవ(గల(డు, అట్టు క బళించినను 

అతడు కుజంభు నెదుర్కానక తప్పదు. కోరికోరి యెవరు కొరవితోం దల గోకు 
కొందురు ? అందువలన రాజ్యలోభులై యవ్వరును రాజునకు సాయము చెయువా రుండరు. 
ఇక పోగా నాతండు తనయ నిత్తు నన్నచో నవ్వ రై డెన సాహనించును. దానికి. గారణ 

మామె సౌందర్యా కతిశయాదుల కున ఎ (తిష్థయే యని యయాహించుట సులభము. 

వత్సంధు(డు కుజంభవధోన్నుఖు. డగుటయందును నిట్టినాయికాగుతాన్న త్య 

మును గవి గూఢముగా వ్యంజింప(జేయుచు నాయకుని గుణపొఢునిగా. జితించినాండు. 
విదూరథునిచాటింపు విని, కథనంతయు నెణి'గి వత్సంధు* డతనియొద్ద కేంగి 
“ఏ ఎ నద్దానవు నిర్దించి సీకోడుకులం గూతుం దెచ్చెద నన్ను6 బనువు” మని కోరినా(డు. 

ఆయనచే సర్య మాయ తవఅచుకొని దనుజునివై దాడి వెడలినాండు. విదూరథుండు 

“తనయుల విడివించునట్టి” వానికి? దనయ నిత్తు నని పల్కెనుగదా ! “తనయల”లోం 
దనయయు, తనయులును గలరు. వత్సం(ధు( డా యొక్కూమాటను రెండుగా. జేసి, 

“కొడుకులం గూతుం దెచ్చెద” నని న్పష్టపజచి పలుకుటయందు [పౌఢత కలదు, 

అౌధు( దెనచో “దనయుల( దెచ్చి తనయం గొనియెద” ననెడివా౭డే, వత్సం_ధు(డు 

గడుసువా(డు, వాక్కాశల్యము కలవాండు,. దానవుని సంహరించి కృృతపతిజ్ఞు( (డె 

మరలివచ్చి విదూరథునితో నన్నమాటలలోను గవి యట్టి చాతుర్యమును బొదివి 

వెట్టినా(డు. 



తనయుర! గూ(తుం దెచితి 

నొనరింవుము (వేతి యెద్దియచితము దానిన్. (7.278) 

'“జనవల్ద్లభ”' యని సంభొాధించి రాక్షననంహో ోరమువలన నెర్పడినయ తని యస్టర లర 

వేసినా తు. ''భవదాజ్ఞన జని' సయనుటచె నాతని పూర్వక 

కాపక మొనరింనా(డు. “అద్దానవుని” ననుటలోని ' _తికనంధిశ క్రివలన నతనికి 

ర్చడిన కేశభారమును జ వికి( దెబ్చినా(డు, “రార మెనంగన్' అని రాక్ష 
o రా జా ల 

తొనెన ఇక రయుద్ధమును, దానియం దత(డు స్వీయదోర్బలముచే సాధించిన విజయ 
జ 

కను 

మును స్పరింవయజేని, గూఢాహంకారమును [గుమ్మరించినాండు. '“తనయుర! గూతుం 

దెచ్చిచి” ననుటలో నాత్మ పతిజ్ఞానిర్వహరణగర్వమును గంభీరముగా( (బదర్శించినా (డు. 

ఇత( డాడిన యిన్నిమాట లొకయొత్తు : చివరివాక్య మొకయెత్తు. “ఒనరింవుము నీతి 

యెద్ది యుచితము దానిన్”_ అనుట ముదావతీపాణిగహణ కౌతుూహలభావవ్యంజనము 

నకు, బరమావధి : జొచి క పోషణ ఇఅమునకు! బరాకాష్ట ! 

మొదట విదూరభునిచర్నితము వలె నారంభించి, [కమముగా నది వత; ఎంధచరి్నిత 

ముగా మలచి పూర్వార్ధమ ను త్తరార్థమన కంగముగా భాసించునట్టు ముగించుట యే 

యిందలి కథాక థనశిల్పము : 

(వాంశ పజాత్యాదులచరితములు : 

వత్సంధమహేపతినంతతిలో, | బాంశు(డు, పేజాతి, తత్ఫుతు( డైన ఖని తు(చు, 

కుపుండు, వివింశుండు. డగు ఖనితు(డు, కరంధము(డతు అవెేత్షితు(తు, మరుత్తు_ 

అనుచ కవర్తులు (సిద్దులు. వీరిచరి తము లన్నియు అష్టమాశ్వానమున వర్ణింప(బడి 

యున్నవి, పురాణక ర్త యీకో థలను నిర్మించు చ కవర్తుల నమ; గజీవిత సము చితింవ 

యత్నింవలేదు. కాని యాయాచకవర్తల (పళ స్థికి మూల హేతువులై న రనవత్యన్ని 
చెళములను మాతమే పేర్కొనెను. వాని యం దాచ|కనర్తులధర్మనిర్యవాణై కదీశామహ 
నీయత్యమును ఐతిపొ దించెను, 

వైన బేర్కొనిన చక్రవర్తుల జీవితము లన్నియు నేకవిధముగా సాగినవి కావు. 
కొాందజు నుఖశాంతులతో రాజ్యమును కాలించుచు నవనకర్మదీక్షితులై తమకాల ము 

చల్తగా వెళ్ళంబుచ్చిరి. కొందజు ధర్మనిర్య్ణహణమునందు నంశి నష మగు నంఘర్షణలలో. 

జిక్కుకొని స్వీయధథ రైక దీక్షతో వానిని. దరించి మించినవారును గలరు, అందువలన 

మొదటితరగతికి. జెందిన రాజులకొథలు చాలసం_గహమెనవిగాను, రండవవిధమునకు, 

జెందినవానిని( దగినంత వివులములుగను పురాణక ర్త రచించెను, 

'పాంళో, (పజాతి, తుప, వివింశచకవర్తుల చరితము అతినం| గహ హములై యున్నవి, 
టు 

పొ 

వొంతుండు శ శతనహ,ననంఖ్యల లో యజ్ఞము లాచరించెను, వానిని తెకి కంప నవ్వని 

డ్రి రి శక్యము కొడు, అన్నియజ్ఞము లాత (ణు దేవతల మెప్పు గోరి చేసినటు కానరా 
౧ 

తనయతులవె భవంబు మెరయంగ ను ద్రెశించి చేసిన ఖై తోచుచున ఎది. కావుననే దేవత 



ద్ర పథమాం[ధమహావురాణము 

లతని యజ్ఞ భాగ ములు భో గించినట్టు మారన (పత్యేకించి చెప్పలేదు, “భ క్రికలుగు కూడు” 

కదా భగవంతునికై నను గావలసినది ! ఒకసంపన్మత్తుండు కీ ర్తికాము(డై సత్కార్యము 

లందు ధనము వెచ్చించు వైఖరియే  పాంశచ కవ ర్తివర్తనమున గాన(బడుచున్నది. ఇది 

ధార్మికమైనదె కాని యుదాత్రమును మహనీయము నైనది కాదు. 

_పజాతి యజ్ఞములను దేవహితార్థ మొనర్చెను. అతనియజ్ఞభాగములు భుజించి 
యిం దాదులు దె త్యులను నిర్ణింప(గల శౌర్యదీ వ్రీని సాధించిరి. వజాతియందు ఫలాఖి 

సంధిరహిత మైన కర్మాచరణానుర క్తి కానంబడుటచె నతని ధర్మవర్తన ముదా తరమణీ 

యమై భాసించుచున్న ది, 

వంశపరంపరాద త మగు సవనకర్మ్శదీక్షను వివింశచ్నకవర్తియు వహించెను. 

దానికిందోడు శిష్టజనరక్షణమును దుష్టజనశిక్షణమును జీవిత వతముగా( గె కొనెను, ఇతని 

యజ్ఞభాగములను గెకొని తృ ప్రిగాంచిన దేవగణము పజాహితె కతత్పరులయి నకాల 

వర్షాదులను, బుష్టికర మైన నన్యనంపదను జనులకు. (బసాదించుచుండిరి. రనవుష్షి 

జనులకు శక్తి నిచ్చుచుండ నది మదముగా( బరిణమింవకుండ వివింశుండు ధర్మనియతిచె 
జనమును శాసించెను. చివర కాతండు వై రివీరుల న్మిగపహించుచు రణరంగమున ఏర 

మరణము నొంది న్వర్గ ము నలంకరించెను, 

వై ముగ్గురి ధర్మవర్తనమునందును నొకరమణియవరిణామ క్రమము కలదు. 

నవనదీశావిధి యెహికదృష్టితో నారంభమై, ఆముష్మిక దృష్టితో నభివృద్ది చెంది, 

యైహికాముష్మిక నుఖఫలరూపమై వరిణమించినది. యజ్ఞక ర్మవలన మానవుడు (తిపురు 

షార్థములను సాధించును. దానిని వత్సంధనంతతిలోని చక్రవర్తులు [కమముగా నర్హ 
మును, ధర్మమును, గామమును, (కోర్కెలీడెర్చుకొనుట) మూ(డుతరములకాలమున 

సాధించి రని చెప్పుటయే యీక థాశిల్పముయొక్క పరమతాత్సర్యము 1 

ఖన్నితా వేష్టిత మరు తరాట్చరిత్రలు : 

ఖని తావేవ్షితమ త్తరాట్బరి[తములు వి సృృతములైన కథలు. ఇవి వస్తుత త్ర్వ్యముచే 
భిన్నము లయ్యు నిర్మాణశిల్పమునందు. బాటింప(బడిన యొకనమానలక్షణముచే తుల్య 

రూపముల యొప్పారుచున్నవి. 

వెనలుగురుచ్యకవర్తులలో నిరువురు ఖనితనామధేయులు కలరు. మొదటివాండు 
పజాతిపుత్తు)(డు;  రెండవవాండు వివింశపుత్తుంండు. న్వభావముచే వీ రిరువురును 
భిన్నులు. ఒకండు జ్ఞాని. మజియొకండు కర్మఠుండు. ఒకండు నిష్కా ముడు; మజీ 

యొకండు పు త్త్రకాముండు. వీరిరువురును బరిణతు లైన ధర్మవీరు లైనను ఒకనిచిత 
వృత్తి సివృ త్తిధర్మమును, మజియిుకని చిత్తవృత్తి (పవృ త్తిధర్మమును నాశ్రయించి 

యున్నవి. ఇట్టగుటచే వారిచర్మితములు వై విధ్యమును నంతరించుకొనినవి, 

వివంశవుత్తు)(డై న ఖనితునియొక్క బలీయమైన వు త్త)వాంఛను వర్షించి నిరూ 
వించుటయే యాతనికథలోని తాత్సర్యము. దీనిని మూ(డవస్థలలో( గవి నిరూవించెను: 
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మొదటిది : ఖనితు.( డనంఖ్యాక ములై న యజ్ఞముల నాచదించియు. బుత్తు9ని( బడ యయ? 

జాలక దుఃఖించుట. రెండవది ; ఆత్మ జార్గ ము మృగమాంనమున దబితృయాగము చేయ 
దల వెట్టి వేటకై. వనమున కేగి నంతానహీనయు, నధికనంతానయుతయు నైన మృగీ 
ద్వయమును గాంచి వానిదుఃఖములను విని పుత్తా9ర్ధముగా జీవవధ చేయ నని నిశ్చ 
యించుకొనుట. మూడవది: పుత్తాార్థ ముగతవ మాచరించి యిం|[దవర పసాదముచె 

నుత్తము(డై న పుత్తుని బడయుట : 

ఈ మూ(డవన్థలయందును లాక్షణిక[పో కమెన నాయకావసావంచకము స్ఫురించు re థె 
చున్నది. పు లేచ్చ నాయకునినంకల్పము. సవనకర్మలు ఆరంభము, వితృయజ ధా వ 
[ప్రయత్నము (ప్రయత్నము, జంతుసంవాదము వినిన తరువాత నేర్పుడిన వితర్మము 
_పాప్వాళ. తపోనియతి నియతా ప్రి. వు త్ర) _పా'వ్రి ఫలాగమము, ఇం దర్భ[పకృ్ళతులు 
సుష్టుగా. గల్పింవ (బడక పోవుటచే. బంచనంధులు [సకటముగా భాసించుట లేదు కాని, 
గర్భనంధినిర్యహణము మాత మతిమ్మాతమై సారక మగుచు( గథారమును సమరించు ఆ“ థ ఫ్ ధి 
చున్నది, 

నంఘర్షణమును సృష్షించుట యొక క థానిర్మాణశిల్పము. ఈశిల్పము ఖన్మితచర్శిత 

ద్యయమునందును బాటింవ(బడినది. మొదటికథలో. (బతినాయకుని యంత నృంఘర్ష 
రు 

ణయు, రెండవకథలో నాయకునియం దంత నృంఘర్షణయు నృష్టింప(బడినవి. కథా 

పవృ త్తినిబట్టి భిన్న భిన్న పాత్రలను, నన్నివేళములను ఆశ్రయించియున్నను నంఘర్షణ 
కల్చనాశిల్పము ఈరెండుకథలలో నాయకచిత్తవృత్తి నుద్దీ ప్ర మొనర్చుట కొకేవిధ 

ముగా _బవేళ పెట్టంబడినది. దీనిపలన మొదటికథలో నివృ త్రిధర్మా శితమైనశాంతమును, 
రెండవకథలో( _దబవృ తిధర్మా శితమైన ధర్మవీరమును _పఫుల్రము లగుచున్న వి. 

అ వేషీతమరు తరాట్చరి[తములు : 

ఆంధ మార్క్మండేయపురాణకథామూ రికి బాదద్వయ మన,టిగిన క థాద్యయి 

అవెక్షితమరు త్తరాట్బర్నితములు. ఇవి రెండును శ క్రిమంతము లైన కథలు. నాయకులను 

బట్టి చూచినచో నివిరెండును నొకేవెద్దకథగా భాసించును, అవేక్షితమరుత్తులు పరమ 

ధ ర్మైకతత్చరులు, ఆధర్మనిష్ట పెైతృుకమైన సంపద. కరంధము(డు అపూర్వధర్మ 

_పభావమును (బకటించిన మహనీయుడు. అతండు రాజ్యమునకు వచ్చిన కొన్ని 

యెండ్దకు దాయాదు లతనివై మత్సరము పూని ననైన్యులై యతని నగరము ముట్టడించిరి. 

కరంధము(డు దీను(డై చేయునది లేక హస్తము నాస్యమున( జేర్చి వారిని శరణు 

వేడెను. అంతలో నాతనికరమునుండి యనంథ్యాక మైన చతురంగబల ముదృవించెను. 

దాని కత డుప్పొంగి శతువులను మర్తించెను. కరయుగధమనమున నరివరవీరనిరాన 

నోగబలము గలుగుటచే బలాశ్యనామధేయు( డగు నాతనికిం గరంధము( డను సార్థక 

నామము చెల్లుబడి యయ్యెను. 
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ఎ. _వేథ మాం ధమహాపురాణము 

ఆ. అమల ధర్మనియతు( డన యన్నరపతి 

యట్టు లార్తు( డె న నరివినాళ 

కారి యెన బలము గల్పించె నతనిధ 

గ్మృంబు దాని దాన మగుడ6 గడం౫. (8.89) 

అని వురాణక్ ర్ర నిర్చేశము. స్వీయధర్మమె యేడుగడగా (బతికిన మహితాత్ముండు కరంధ 

ముండు తం|డియ, తాతయునై అవెక్షితమరుత్తరాట్టుల యొక్క ధ ర్మైకజివితములకు 

నాంది నాలపించినాండు. వీరికథ కి మహాపురుషుని చర్మిత మొక యుత్కృష్టారంభము; 

కథానాయకుల జీవనంవుటులయందు భాసించునంస్కార [సవంతులకు జన్మస్థానము. 

అవెక్షితమరు త్తరాట్బర్నితలు కో క్రిమంతము లగుటకు6 గారణములు రెండు: ఒక టి_ 

ఇందు! బూర్వుపూర్వుసన్ని చేశములందు ఆనంతరనన్ని వేశములందలి క థార్థములకు 

వీజముల నీ కేవీంచి, కథాగతియందు కార్యకారణత ము ననునంధించుట. రెండు: సన్ని 

వేశములను గథోన్మీలన్నకమమున కుచిత మగునట్టు నంధించియు బఠిత కానన్ని వెళ 

కల్పనమునం దాశ్చర్యము జనించున కైర్పణజచుట, ఈ రెండింటివలనం బురాణక ర 

కథకు నమగతయు సార్ధక్యమును గల్పించినా(డు, 

అవెక్షితు(డు నౌందర్యమున నశికనులను, కాంతిమత్వమున.( జందుని6 దేజమున 

సూర్యుని, భై ర్యమున మెరువును, బుద్ధియందు బృహన్పతిని మించినవా(డు. ఆతని 

ననెకరాజక న్యలు న్యయంవరములందు వరించి వివాహమాడిరి. అత(డును అనేక 

_న్య్వయంవరసనభలందు మూగిన రాజలోకమును జయించి, వీరభోజ్యములుగా రాకన్నెలను 

[గహించి వివాహమాడెను. బలసౌందర్యములం దాతనికి నము(డై నవా(డు భూతలమున 

లేకపోవుట చే స్రాయంవరనభలయం దతనిదే వెచేయి యగుచుండెను. ఇది సాటివారగు 

క్ష1తియులలో( గొంత కలవరము రేపెను. ఒకపరి విదిశానగరాధిప6 డగు విశాల 

భూపాలు(డు విశాల యను తనపు తికి న్యయంవరము చాపెను. ఎప్పటివలెనే రాజులు 

విచ్చేసిరి. అలవాటుచొప్పున నవేకితు(డు వారిం బరాజితుల6 గావించి కన్యను గ కొనెను, 

నదస్సున నున్న రాజులకు. గడువు మండినది. అందజు నొక్కదె యతనిపై6 బడి 

తుములయుద్ధ మొనర్చి యధర్మమార్గమున నతని నోడించి బంధించిరి. 

కరంధముని తల్లి వీరాఖ్య యగు వీరమాత. ఆమె పుత్తు9ని పరాక్రమమును, 

శ్యతువుల యథర్మయుద్ధ విధమును విని (కుద్దయై భర్తను శతునంహారార్థ మనికి? బంపి 

నది. కరంధము( డుజ్జ్యల పరాక్రమము నెరవి శ|తువుల నోడించి పుత్తుంని విడివించెను. 

విశాలుం డాజనపతి. బూజించి తనకన్య నాతనిపుత్తున కిచ్చి వివాహ మొనర్చ( 

(బార్థించెను,. అవక్షి తుండు న్యయంవరరాజలోక మువలన నావనితయెదుట, దా(బడిన 

యవమానమును స్మరించి, కన్యాపర్మి గహణము మాని, యాజన్మబహచర్యదీక్షం 

దాల్చెను. విశాలమ్మాత మాతని శార్యగుణాదుల( గీర్తించి, యాతనిని మనసార 

వదించుటచే నన్యుని వివాహమాడ నని కృతనిశృ్నృయురా లయ్యెను. కరంధమవికాల 
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నృవతు లిరువురకు సాయళక్తుల( జెవ్పిచూచిరి, కాని, లాభము లేకపోయెను. ఆతరు 

వాత నపెక్షితుండు తండ్రితో నిజనగరము చేరెను. వైశాలి వైరాగ్య మూని నిరాహార 

వతము ౧ కొని దారుణతవ మాచరించుటకు వనముల కేగాను. 

అవేక్షితు( డకుంఠితాభిమానధను(డు. అతని న్యయంవరక న్యాబల వత్సరిగహ 

ణాహంకారము వె శాలిముందు జరిగిన వరాభవమువలన దెబ్బతినినది. శళ్యతువు లధర్మ 

యుద్ధమున నతని నోడించినను ఓటమి యనుమాట యతనికి బదుకులో నేదియో తీరని 

లోటుగా బొడకట్టినది. బహువరరాజక న్యాపర్మిగ హణ శీలి యైన యత డొక్కాసారిగా 

నాజన్మబహ్మచర్యము తాల్చినాండు. అత. డెంతయభిమానియో ఆంతతీ వన్వభావుడు. 

అతనిచి త్తవృ త్తి ననుసరించి కథాగతి సాగుచున్నది. ఎత్తుపల్రముల నెక్కి దిగుచు నడు 

గడుగున నద్భుతమును (గుమ్మరించుచున్న ది, 

అవేక్షితునకు. దగినయిల్ల్హాలు విశాలభూవరత నూజ, ఆమె మనసార వలచిన వరు 

నిచే. బరిత్య కయె భయంకరతప మాచరించి యపరగిరిజాదేవి యనివించుకొనినది. ఎంత 

కాలమునకును బతియనురాగము లభింపమిచె విసిగి తనువు పరిత్యజింప యత్నించెను, 

అప్పుడు దేవదూత యొక: డామ యెదుటకు వచ్చి, యామె న్యాపాణహనన్నపయత్నము 

నుండి మాన్ని, యామె త్వరలో స్త్పద్వీవశోభితావనీచ్యక సంవహననమర్థు( డగు చక 

వరికి దల్హి యగు నని దీవించి యాశ్యాసించెను. ఆమె యాదెవదూతమాటల కచ్చెరు 

వంది యి బ్రీడిగినది : 

చ. తరణినిభుం డవేక్షితుండు దక్కా(గ నే విను మీభవంబున 

నరుని వరింప నింక నని పట్టితి తండికడం బితిజ్ఞ యా 

పురుషవరుండునుం (బతిన వూనినవా(డు కరంధమక్షితీ 

శరుకడ నన్వరింప నని సంతతి యమ్మాయి నాకు గల్లెడిన్, (8.144) 

ఈమాటలు పఠితహృదయముతో( జక_గా సంవాద మొందుచున్నవి. ఆమె కేర్పడిన 

యనుమానమే వఠిత కేర్పడి యుక్కిరిబిక్కిరి యొనర్చును. |వత్యు తరముకొఆకు మన 

శ్రవణం దియము లుగ్గ బట్టి యుండునసమయమున 

ఆ... దెవదూతు( డను నీబహూక్తు లే 

మిటికి నీకు జెవుమ మీననేత : 

తనయు( డుద్భవించు( దపమువెంపున నమ 

సమును సిద్ధింటొందు దెవయు కి, (5.145) 

అని యసలుగుట్టు బైట వెట్టక పఠీతను, విశాలను నందిగ్సములో( బెట్టి యత( డంతర్భాన 

మందెను. దానితో కథ రనకందాయమున( బడినది. 

విశాలావేక్షిత్మపతిజ్ఞలు వరస్పరవిరుద్ధములు, ఆవై రుధ్యము దెవదూతవాక్యమునను 

గలదు. ఆది _ప్రచురితము కాలేదు. కాని, వై శాలితపము వెంపున సర్వము సిద్ధించునని 

మాత్రము తెలినీనది. అది యతినహజముగను, పాత శీలవ్యంజక ముగను నమర్చుట కవి 
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శిల్బము. నాయికానాయకులవిచిత్ర న్యభావములే వారిజీవితములను వేజుచెయుచుండ 

ననుద్దిష్టమైన నాయికాపయత్న ముద్దిష్టకా ర్యసాఫల్యమునకు హేతు వగు చున్న దని నిరూ 

పించి భావికథాపఠనకౌతూహలమును పఠితయందు ముప్పిరికొనునట్టు చేయుటయే కథన 

Er సాథధారణు( డైన కథకు(డై నచో దేవదూతముఖమున( బుతో9త్చ తివర్యంతము 

కథ చెప్పించెడివాండే. దానితో కథలోని బిగువు పోయెడిది. కథ చర్వితచర్వణ 

మయ్యెడిది ! 

ఇది యిట్టుండ నవేక్షితునితల్లి భర్తృనానతి గై కొని కిమిచ్భక వత దీక్ష( బూనినది. 

అవెక్షితు(డు (బహ్మచర్యదీక్ష( బూనిననాటినుండియు నామె విచారగస్థయె వంశ క్షతిని( 

గూర్చి చింతించుచు వివి క్తస్టలములలో (బొద్దులు వుచ్చుచుండెను, అటుభ ర్ల - యిటు 

పుత్తుంండు, అటు పెతముఖదర్శనమునతై న పరితాపము _ ఇటు భ ర్భృబహ్మచర్యదీ శా 

[వతముచే ఖిన్న్వములై న కోండం[డయంత౭ః పురములు _ ఇవియన్నియు నాఏరమాత 

హృదయమును ోభ పెట్టినవి. ఆమె యొక చక్క నియపాయము వన్నినది. దుష్కర 

మైన కిమిచ్చక వతమును సంకల్పించినది. (వత మందులకు పట్టినదో యవ్వ రెజు! 

గరు; ఆ వృద్ధవతి కేమి చెప్పి యొప్పించినదో తెలియరాదు. ఆవతో ద్యాపననమయమున 

నర్థికి నాస్తి యనరాదు. ఈభార మాతల్లి పుత్తునివై నుంచినది. ధర్మోత్సాహి యైన 

న వేక్షితు (డు మాత్య్థాణమును దీర్చ ముందుకు వచ్చినాడు. 

a 
ద 
లో 

ఆ, అన్మదియజనని యర్ధి( గిమిచ్చక 

[వతము నల్పుచున్న దతిశయముగ. 

వీతి నడుగు. డెవ్వరికి నేమి యిచ్చ మీ 

రర్థులార ! యిత్తు నదియె నేను. (8.150) 

అసి _పతిన( బలికినా(డు. కాశరత వితృలోక సుఖాకా ౦క్షి యయి వంశాభివృద్ధి నభిలషించు 

వృద్ధనృపతి హర్షము పొంగిపార నదియ సమయ మని గుర్తించి “మనుమని సుందరాన 

నము మానుగ(' జూపుము నాకు( బు త్రకా 1) యని యర్థించినా (డు. పూర్వాపర్మపతిజ్ఞలు 

వరస్పరవిరుద్ధము లగుటచే నవేక్షితుండు ధర్మనంఘర్షణమున( బడినాండు. అకారణ 

_(బహ్మచర్యము పాపహేతు వను ధర్మసూక్ష్మ్మము తలంచి తండికో ర్కాను మన్నించినాండు. 

తే. స్వీకృతపతిజ్ఞా(డ నగు నాకు నధిప! 

యిపుడు నీకు నఫీవితం ట్ర నవశ్య 

మగుట సంకట పాప్తుండ నైతి సత్య 

నంగి గానం జెనెద దారనసం్యగహంబు,. 

వ. తండీ : యేను నీచేతం నత్యపాళబద్దుండ నైతి నీచెవ్పినయట్ట చేనెద నని తల్లి 
_వతంబు నగుణంబు గావించి. (8.155-156) 

పీరాదేవి వతదీక్ష ౫ కొనుట వై శాలితపోమహిమ వలననే యని తెలియుట నుల 

భము, అం దవేక్షితు(డు దారస్వికారమున కిచ్చగించునట్లు కథ నడపుట చమత్కా, రము. 
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అపు త్రకు( డగు నుతునిం గాంచి యతని గార్హ స్యధర్మపునరుద్ధర ణము కొణ కు మాతావిత 

రులు సర్వదాయత్నించుట సహజము, సహజత్వమును కోలుపోవని కల్పన యిది! 

నాయికానాయకుల వునన్సమాగమమునకు మార్గ మేర్చడినది. కాని తత్సన్ని వేళ 

మెప్పు డెట్టు సిద్ధించునో యనెడు నుత్కంఠ మిగిలియన్నది. దానిని. దెలియ(జెప్పుట 

తరువాతియంశము కావలెను. కావున నవేక్నితుండు వేటకు వెస్టట తటస్థించినది. అవ్వన 

మునందు వెశాలితో నాత(డు కలిసినవిధము రమణీయము గ జి|తింవ(బడినది, దేవదూత 

సూచన ననుసరించి వైళాలి కృశించిన తనశరీరమును రుచిరాహారములచే. బరివుప్ట 

మొనర్చుకొని కాంతారమున వసించుచుండెను. ఒకనాడు దృఢ కేశు( డను రక్కాసు, 

డామెను గామించి బలాత్కరింప నామె 'కరంధమసుతుసతిని నన్ను రక్షింపుల డని 

యా కందన మొనర్చను. అప్పలుకు లావనమున మృగయావినోదియె యున్న యవేక్ని 

తుండు విని, తనభార్య యవ్వనమున కెట్టు వచ్చె నని యచ్చెరు వంది దనుజమాయ యని 

సమాధానపడి, వై శాలిని రక్షింప నుద్యొగించి రాక్షసునితో మోరయుర్ధము చేసి, శౌర్య 

మతిశయింప నతనిని వధించెను. దేవత లతనికి. (బత్యక్షమై వరము వేడికొను మనిరి. 
అత డత్యద్భుత శార్యవీర్యఘను. డైన పుత్తుని. గోరుకొనెను. నురలు కరుణించి యతని 

కక్కన్యయం దట్టి పుత్తుండు జనించి చ|కవ రి యగు నని చెప్పిరి. అవేక్షితుండు వె శాలి 

నిశృయమును స్మరించి, తానామెను దప్ప నన్యను బర్మిగహింప నొల్ల నని పేర్కానెను. 

దేవత లాతని యెదుటనే యున్న వైశాలిని. జూపి యతని కాశ్ళర్యము కలిగించిరి. 

ఖ ట్రిరువురును దై వనంఘటనముచే నరణ్యమధ్యమున బునస్పమాగతు లైరి. 

ఈ సన్ని వెళము కథను _దైనన్నము చేయుటకు ( గల్పింవ(బడినది. వేటకు వచ్చిన 

యవేత్నితు( డేవి శాంతినమయమునతో వనమధ్యమున వసించు వై కాలిని గాంచి యామెను 

బొందినట్టు చిత్మింపవచ్చును కాని, యట్లు చెయుటవలన. గథలోని కొన్ని సూక్యాంశ 

ములు పనన్య ములు కావు. అవెక్షితు(డు వె శాలి వివాహ మాడుటకు పధానకారణ 

నూమెయెదుట నాతనికిం గలిగిన వై రివీరులవలని పరాజయము. మజల నతని నామెతో, 
బునన్నమాగమ మొనర్చునపుడు పు త్రెకవాంఛతో( గవిసినట్టు చెవ్పినచో నాతనియందు 

నై జమై భానించు నభిమానమును జంపిన ట్రగును. అది నిష్కల్మషమైన హృదయముల 

యొక్క సమావేశము కాకపోవును. కావున, దృఢ కెపనిబల్కారమువలన వె శాలి నతి 

(వతదిక్ష యవేక్షితున కవగత మగుట కవకాశము కల్పింపంబడిన ది. దృఢ కేజనివై 

సాధించిన విజయము వైశాలి వీరభోజ్య యను సంతృ వి యతనికిం గల్చించినది. పుత్త 

లబ్రికి సురల యాశీర్వాదము అభించినది. దేవతలనమ్ముఖమున నవెక్షితుండు వై కాలి పై( 

దన కున్న యనురాగమును వ్యక్తము చెసినాండు. ఇరువురు నెదుటబడి హృదయములు 

కలయ(బోసికొనినారు. వై శాలి యి ట్లనినది :- 

క. నారు? (బసన్ను 6డ వగుము గు 

కాకర : వదియింపు నన్ను నతుల మజ బల 
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శ్రీకరకమనీయత నిల 

సీ కెన నృవనుతు (డు లేతు నిక్కం బచయన్. (8.183) 

అక్కన్య యీమాటలు దైన్య ముట్టిపడ, బలికీనది. [పనన్నుండవు క మృని వేడుకొని 
నది. నాడు న్యయంవరనమయమున నాత(డు నిర్ణయుండై స్యీయాభిమానరక్షణార్థము 

తనను వివాహమాడ నొల్త ననిన కఠినవ ర్రనము నెంచి యనినమాట లవి. “గుణాకర! 

వరియింపు నన్ను” ఆని పాధేయవడినది. 'గుణ్యగహణపారీణుండ వైనచో సీకొఅకు 

నావడినపాట్ట నెంచి, నాపై దయ(జూడు' మని తెల్పి స్వియావస్ధ నెజబుక పజచినది. భుజ 

బలమున నీయంతటివాండు వేజొకండు లే6 డనుట సాభి పాయమైన వాక్యము. స్వయం 

వరకాలమున( జెప్పిన యధి|పాయమే యిచ్చట పునరుద్దాటించినది. అది యామె 

యచంచలనిశ్చయమును దెలువు ననుట యొక,పయోజనము. అంతియకాక అవేక్షితుని 

హృదయమున నున్న లజ్జాపంకిలము నిది వకాళన మొనర్చుచున్నది. సీబలముచే 

నెవ్పుడైన నన్ను |గహింపంగలవాడవు; అప్పటి యోటమి యధర్మ యుద్ధఫల మని జ్జ స్తీకి 

దెచ్చినది. ఆమె మాటలలోని యంతరార్థ మాతనిచి త్రముపై( |బభావము వై చినది* 
అతడును తన మనస్థితిని మరుగుపజువక విప్పి చెప్పినాడు. 

ఆ. సానురాగహృదయ వైన ని న్నప్పడు నే 
రిపుజితుండ నె పరిత్యజించి. 

నాండ నివుడు శత్తు)నాశావనరమున( 

ద్రాప వైతి సేయభాతి యేది? (8. 185) 

అతనిమాటలలో సానురాగహృదయ యైన యామెవై జాలి వ్యక్షమెనది. ఆనాడు శతు 
జితు(డై స్యయంవరమున( బా౭కీగహణము 'సేయని యాయభిమానికి రాక్షనుని6 జంపి 

రాజకన్యను [గహించుచుంటి నని యంతరాత్మ సంతృ వి పడుట న్పష్టముగా. దెలియు 

చున్నది. వివాహానంతర మైనను ఏభావ మాతనికి హృదయశల్యమె జాధింపంగలదో 

దానిని దత్చూర్వుమే సమూలముగా. దొల౭గించుట జరిగినది. దానితో స్వయంవర 

కొాలముకంటథటె నిప్పటి వీరిరువురి సంగమ మెంతయో యుదా త్తమై, నిష్క_ల్మషమె, వరితల 

సానుభూతి కాస్పదమై యొప్పుచున్నది. అది యహంకార _వేరితమును, భోగెకల క్షిత 

మును, విలానపర్యంత మునై యుండెడి భౌతికనమాచేశము ; ఇది ధ రైక పేరితము, 

శమైకలక్షితము, పుత్త్మపావ్లి పర్యంతమునై భాసించిన యొకయాధ్యాత్మికనమావేశము. 
అప్పుడు నాయికానాయకు లొక రినాక/రెలుంగని యావనారూఢులై న యువతీయువతులు. 

ఇప్పుడు క ఠోర్యవతదీక్షాతపులై తమతమ యచంచలానురాగమును పరనర మవగతము 

చేసుకొనిన దివ్యళెజన్వులు. వీరిపునన్సమాగ మము వరస్పరహృదయా వగాహనముచె 

నుద్దీవిత మగుచున్నది. దానికి రాకన్నవవేశ మత్యంతము తోడ్చడినది. కావున నీనన్ని 
వేశము సహజము, సార్థక మును. 

నాయికానాయకుల వుననృమాగమముతో( గథ ముగియవలసినద్ది. కాని, వె శాలి 



ఆఖ్యానశిల్పము 279 

తా నావనమున నుండుటకు. గారణము వివరించి, నాగలోకవృతాంతము నొకదానిని, 

జెప్పెను. ఆది భావికథకు బీజము: శాభో వశాఖావిరాజితమై వెరుగువృక్షరా జము వలె 

కథ యభివృద్ధియగుట నిచ్చట6€ గాంచవచ్చును, 

ఓకనా డామె గంగయందు స్నాన మాడుచుండ నొక వృద్దనాగేందు(డు రసాతల 

మున కామెను గొనిపోయెను. ఆమెను నాగలోక మంతయు గౌరవించి, యొక విన్నవము 

నంద(జేనినది. 

ద్, నీపుతు9న కపరాధం 

వీపవనాశను లొనర్తు రిందజ( |గుద్దుం 

డె పొరిగొనకుండంగ నీ 

వావురుషవ రేణ్యు మాన్చవమ్మ కడు. గృ పన్, (8.18౧) 

ఆవిన్నప మాలకించి యామె వారికి మాట యిచ్చినది. దాని నామె తాళికట్టకపూర్వమే 

ధవునకు నివేదించినది. నాయికానాయకులకు జన్మించు పుత్తునికంపె నతనిజాతకము 

ముందు పుట్టిన ది. నాటకమున నంకావతారమువతె సీయంళము మరుత రాట్బరితలోని 

(పధానవృత్తమును వ్యంజింపంజేయుచున్నది. అందు వెళాలి నిర్వహింప(బోవు కీలక 

స్థానము స్పష్టమగుచున్నది. ఇట్టు కథలోని - యుతరభాగమును బూర్యభాగమున 

జొనుప్పట మహాకవులు పాటించు క థాకథనశిల్పములలో నొకటి: 

వనాంతరమున వివాహమాడు మని యావనజాక్షి యవేక్షితునిం గోరుకొనినది. 

అతడు విధియుకృముగా( బెండ్రాడవలె నని తలంచినాండు. అంతలో ననేకగంధర్వా 

పృరఃపరివృతు(డైన గంధర్యరాజు రంగమున దిగినాండు. వైెళాలి పూర్వజన్మ మున ( 

దన గూతు రనియు, శాపావనరమున భూలోకమున జనించె ననియు దెలివి, యందజ 

నాశ్చర్యమున ముంచి, చ్మకవత్తి త యగు సుతుండు కలుగుగాక యని వధూవరుల దీవించి, 

తుంబురుడు హోతగా( జాణిగహణమహోత్సవమును నే తోత్సవముగా జరివించినా(డు; 

కూ నా తునల్లుని గైకొని గంధర్వనగర మెగినాండు. అచ్చట వై శాలియం దవేక్షి తుడు 

పుత్తుని. బడ సెను. మహనీయతేజోవీర్యధను/ డైన యబ్బాలునికి. దుంబురుండు జాత 

కర్మహోమాదినముచిత _(కియాకలాపములు నిర్వర్తించి మరుత్తు లాతనికి బలము నొసంగు 

దురుగాత యని దీవించెను. ఆకాశవాణి యతనికి మరుత్తుడని నామకరణము చేసెను. 

అటువై( గొన్నినాళ్ల కవేక్షితు(డు సతీనుతనమేతుండై నిజవానమున కరుదెంచి తర్మడికి( 
బౌతముఖదర్శననుఖమును గల్సించి కృతకృత్యుం డై కీ ర్రిమంతు( డయ్యెను. 

గంధర్వరాజ పవేశ ఘట్టమువలన వె ళాలి గంధర్వాంశనంజాత యని తేట 

తెల్హమయి మరుత్తునిజన్మ స్థానమున కొకమహనీయగౌరవము గల్పింప(బడుచున్న ది, 

అవేక్షితు(డు గు వముగా .వివాహితు(డై తం డికి( [బకటముగాం బ్యౌతముఖదర్శనము 

చేయించుట కవకాశము సెద్ధించినది. నశరీరగంధర్యన గరగ మనము నాయికానాయకుల 

భొతికకాయములకు దివ్యభోగమయత్య. మబ్బించినది.. దేవదూత చెవిన దై వయు క్రికి 
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వ్యాఖ్యానము అభించినది. అవేశ్షితుని (వతిజ్ఞ [పత్యక్షరము వవ ర్తింపంబడిన ద్. కన్ని 

పయె-జనములు. గల యీ నన్ని వేళ మాళ్చర్యజనక ముగా ( _బవేళ వెట్టి నహజ సార్థక 

శిల్పములను గల్పించి కథాగతికి రమణీయత్వము నాపాదించినాండు కవి, 
పౌతముఖదర్శనముతో( గరంధముని (బదుకు ఫలించినది. అతడు భార్యానహి 

తుండై వాన వస్థాశమున్వీకార మొనర్చ నిశ్చయించి పుత్తు)డైన యవేక్షితునికి రాజ్య 

మప్పగింప నిచ్చగించెను. అవేకితు(డు రాజ్యపదవి నంగీకరింవలేదు. దాని కతండు 

చూవిన కారణ మత్యంతాళ్చర్యకరము ; అభిమానగుణ్యపదీపకము. 

డ్. ఆనతవక్తు 9. డై యనియ నాతండు రాజ్యము సేయనొల్ల( దం 

ట్ ; నెజ నాడియున్నయది యీోధర కన్యు నానర్చు రాజుగా 

హీనత నొంది నీకతన నే. జెజ6 బాసిన యప్ష పౌరుష. . 

శ్రీ నను జానెం బౌరుషగరిషుండు గాక ధరితి యేలునే ? (8.215) 
© 

అను నతని పల్కులం దాత్మాభిమానము గొట్టవచ్చినట్టు కానంబడుచున్నది. తండి 

కొమరుని సమాధానపణుప యత్నించుచు( “గొడుకునకు. దండి తండికిం బ్యుత్తుండు 

వేలుగా దనియు నది పరమార్థ" మనియు. జెప్పి చూచెను. కాని సుతు;డు మెత్తపడుటకు 

బదులు గట్టితేలెను, “సీచెవ్పినది నిక్క మగు నైనను నామన సొడబడ దే నీచే వినిమో 

తీతు; డగుట నాకు (పీడన చేయున్ * అని తననిశృయము తెలుపుటతో నాగక-_ 

తే, ఒనర( దం|డిచే లక్షం గెకొను నతండు 

తం డిచే( గెశముల( బాసి తనరునత(డు 

తం డిచేతన వెలయు నత(డు మదీయ 

కులమునందును లేకుండవలయు( దండి ! (8.220) 

అని బడబాగ్నివలె గూఢముగా నతనియందు దహించుచున్నయవమానాగ్నిని వెళ్ళగకిి 

నాండు. “మానవీరము”న కీయవేక్షితుని జీవితవృత్రము నమః గోదాహరణము. అందీ 
వాక్యములు రనస్థితి నందుకొనిన యు త్రమల క్ష్యుములు | 

అవెక్షితుండు న్వయముగా నోడుట యొకదోన మైనది. అతనిని తండి విడి 

వెంచుట యిప్పు డొకదోన మైనది, ఈయవమాన మతనిమనస్సులో నుండె నని 

యక్క_డ పొక్కు కుండ వ ర్రించిన గంభిరుం డాయవేతితు(తు. సమయమునకు బైట పెట్టి 

నమన్యను గల్పించినాండు. ఆట్టయినప్పుడే కథ రక్తి కట్టును. లేనిచో నీయనుమానము 
తండితో (బహ్మ చర్యదీక్ష 7 కొనిన నురుక్షణముననే చెప్పేయుండవచ్చును. అప్పుడు 

కరంధమనృపతికి( బౌతులు లే రనెడి దుఃఖముతోపాటు మణియొక దుఃఖము 

తోడయ్యెడి ది, (జ లాయువరాజునందు వైముఖ్యము వకటించెడివారు. కాని, యిప్పు 

డవేక్న్షితు( డా మాట ననుటలో డెండు పయోజనములు సాధింవంబడుచున్నవి. వంశమున 
నొకయు త్తమాచార మేర్పజచుట యనునది యొకటి; అధికారియెన పౌంతుని( జూవించి 

తనయభిమాన మును గాఫాడుకొని వృద్ధన్భవతికి విబారమ్లు కలుగకుండగన్సు, కథాగత్తి 
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కుంటుపడకుండగను జూచుట మణజీయొక టి, ఇట్టి పయోజనములు గల యీనన్ని వేశము 

నకు వీజము కరంధమవు త్ర్రబంధ విమోచన ఘట్టమునC( గల దని దెలిసికొనిన పరిత 

యా శ్చర్యాంబుధీలో మునుంగకపోడు. కథారంభమున వేయబడిన నూక్ష్యమగువీజము 

అద్భృష్టముగా మొలకెతి నొదిగియొదిగి (పాకుచు వ్యావించి, యిచ్చట గుమ్మడియంత నల 

మందించినది. ఇట్టి ని గహాత్మకరచనమే యు త్రమశిల్పలక్షణము | 

కరంధ ముడు భార్యానహితు(డై వాన వస్థమున కరిగాను. మరుత్తు(డు 

చకవర్తియె బహు విధనవనము లాచరించి, దేవతల మెప్పించి, భువిని సామర్థ్యముతో ( 

జాలించుచుండెను. క రంధమనృపతి తనువు చాలించెను. అత నిపత్ని యౌర్వాశమమున 

నిలిచి, తవ మాచరించుచుండెను. అచ్చట యొకనా6 డొకఘోరము జరిగెను, దుష్షులెన 

యురగులు కొందయు పొతాశళమునుండి వెలువడి వచ్చి, తప మాచరించుకొనుచున్న యుషుల 

నేడుగురను గాటంది మృతుల నొనర్చిరి. అచ్చటి నిర్మలజలాశయములను నిజ స్వేద 

మూ'తపురీషదూషితము లొనర్చెను, ఈ వర్మగ్గానిని (ప్రభువైన మనుమనికి గబురంపిన 

దావృద్ధరాణి, స్వేయవంశజులై న చ్యకవర్తులపాలనమునందు ధర్మము నాలుగుపాదము 

లతో నడువవలె ననెడి యామె యదాత్తాశయము ళ్లాఖ్యము. అట్టిమాతృమూర్తులు తీర్చి 
దిద్దిన పురుషమూర్తులు కావుననే తద్యంశజులు ధర్మమూర్తు లయి వానికక్కినారు. 

యుషుల కేర్పడిన కీడు వారే వారితపోమహిమవలన( దీర్చికొందురు కాని భూనాథు(డు 

దుష్టశిక్షణశిష్టరక్ష్షణధరై సక వ్రతు(డై వారిని రక్షీంచుభారము వహింవవలె నని యామె 

యధిమతము. మూర్భా భిషిక్తు డెన _్రభువు చారచత్తువై సర్వవిషయములను జాగ 

రూకు'డై |గహింవవలె నని యామె యభిలాష. మనుమని పాలనలో నేర్పడిన యీదురా 
చారమును జూచి యామె మౌనముగా నుండలేకపోయినది. పరుషముగా మందలించుచు 

నందేశ మంవినది. (8.282 _286) 

అధర్మ యుద్ధ మునందు సాహాసో వెతుండైన పుత్తు( డవమానము పొందినప్పు డతని 

కౌర్యమును గుర్తించి కీర్తించిన వీరమాత, ధర్మరక్షణమునం దేమరుపాటు చూవీన మను 
మనికి నీతులు సెప్పుట పాతనహజన్వభావమును వ్య క్తము చేయుచున్నది. నిష్షళంకమైన 
వంశచరితమున నెచ్చట మచ్చపడునో యని వృద్ధమాతభయము. ఆమె కున్న వంళాభి 
మానము, ఆత్మాభిమానము, ధర్మనిరతి, ధర్మ వరిజ్ఞానము - అంత యుత్కృష్టమైనవి ! 

మరుత్తు. డామె సందెశము విని అజాయ త్తచిత్తు( డయ్యెను, దివ్యాస్రములు చెత్త 

గొని యౌర్వాశమునకు, దక్షణమె తరలెను. ఉరగులయొద్దత్యమునకు మండివడెను. 

ఉ. పాములచెత, జచ్చి భువి, బడ్డ మునీం దుల. గాంచి పార్థివ 

గామణి యుల్ల ముమ్మలిక6 గాలంగం బల్మయి! దన్ను దిట్టికొం 

చెమణి యింతపావమున కే నెలవై తీనె? దుష్టవన్న గ 

సోమము నాభుజాబలముసాంపున ( బెంవును నేవ దించెదని. 
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చ. అని వటుకోపపావక శిఖారుణితాంబక దీ ప్రవక్షు( డై 

యనిమిషయక్షకిన్నరవియచ్చరమానవులార 1 చూడుండీ 

యను పమపుణ్యమూర్తుల మహాత్ముల నిమ్మునులన్ విషాగ్ని( [దుం 

చినయపాకోటి నెల్ల నెటు చేసెదనో భుజవిర్యసంపదన్. (8.2898, 299) 

అని విజృంభించి మరుత్తు(డు నర్పకులము నాశన మగునట్టు నంవ ర్తకమహాస్త్రముపయో 

గించెచు. ఆహిలోకమున నగ్గి రగులొ్మ-_నినది. సర్ప శమలు పోయి వై శాలిపాదముల 

మీ(ద వడి శరణువేడిరి. ఆమె యిదివజకే మాట యిచ్చియండుటబచే నర్పకులమును 

రక్షింప నవరజరాత్కారువువలత నుద్యమించినది. పుత్త([ప్రయత్నము నువనంహారింప( 

జేయ నవేక్షితుని.( ్రార్థించి యొప్పించినది. ఆత ( డెప్పటికై నను తనమాటయే నెగ్గి 

వలె ననెడి యభిమాని _ 

క. తరుణీ: యే నీపంవున 

మరుత్తు వారింతు6 గాకు మానుగ సర్పో 

త్కరము నవశ్యమ్మును విను 

శరణాగతులం ద్యజింప( జన దెవ్యరికిన్. 

క, విను నావచనంబున నీ 

తనయుం డతు గ మైన తనయస్త్రము చ 

య్యన నంహరింపకున్నను 

ఘన దివ్యాస్త హతి దాని. [గాతుం దరుణీ ! (8.248.249) 

సుతుడు సౌమ్యముగా దనమాట విననిచో దెబ్బకు దెబ్బ తీయు నుధ్ధళమున( గద 

లినా' డవెకితు(డు. అతనివెంట వె శాలియు( గదలి యౌర్వాశమము చేరను. తండి 

పుత్తు నస్త్రము నువనంహరింపు మని కోరెను. మరుత్తునకు. దం|డియాదేశ మాళ్చర్యము 

కలిగించినది. 

శా. ఏమీ యస్త్రము సంహదరింప6దగు నంటే తండి ! మద్వీర్యము 

న్సామర్థ్య్యంబు తృణీకరించి యిటు లీనప్రర్షుల న్సభ్యుల 

న్భామర్షాత్మకు లై యకారణమ యీవ్యాకాధముల్ [గూరు లు 

ధ్దామ్నకోధులు చంపి యుండ(గను నీత ప్పేనునెరింతునే ? (6.254) 

Cr వా టా! ఆని బాబి పనంహారాజ్ఞను దిరన్మ్క_రించెను. తండికి దగిన కొమరు; డాతండు. 

తడి యా ర్తతాణవరాయణధర్మమును జాలింప కోదండము పట్టినాండు. పుత్తుండు దుష్ట 

జనశిక్షణార్థము దండము చేవట్టి యొదురునిలచినా6డు. రెండుధర్మములకు నంఘర్షణ 

మేర్పడినది. 

కో. కను నీవొండె శరానల 

మున నీలుగ జేసి నర్పముల( (దుంపు వెన 
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న్నిను నే నాండె శరానల 

మున నీజుగ. జేసీ నసర్పముల( గాతు వెసన్ , 

. అతిభీతు! డైన శరణా 

గతు నార్తుని శతు నైన: గడుకొని కరుణా 

న్వితు(డై రక్షింపని దు 

ర్మతి యగు కుత్సితుని బతుకు బతుకే తల(వన్. 

UX 

౮. క్ష్యతియుండ నాకు శరణాగతాతురో 

రగ వితాన మది దురాత్మ । తదప 

కారకారి వీవు కావున వధ్యుండ 

వసన దండి కిట్టు లనియం గొడుకు, 

క, తన జాంధవుండు మ్మితుండు 

జనకుడు గురుం డనక కడగి చంపవలయు భూ 

జనపరిరక్షావిఘ్నం 

బొనరించిన నీతి యూ౭ది యుర్వీశునకున్. 

క, కావున నిన్ను వధించెద 

నీవలుగకుమీ నరేం్యద ! నృపధర్మం బే 

గావించెద( గాని యమ 

ర్షావెళము లే దొకింత యైనను నాకున్. (6.262_260) 

అని యిట్టు తం|డికొడుకులు ఒండొరుల జంపుతెంపుసొంపునం [బచండమూర్తు లైరి. 

జొర్వ్యాశమమునిగణ మదరిపోయినది. అతినం భమమున( వితావుత్తు)ల మధ్య నిలిచి 

వారిని రణసంరంభమునుండి వారించినది. ఇరువురును దమతమధర్మములను బేర్కొని 

తమయందు దోనము లేదని యుగ డించి నిలచిరి. భుజంగులకు( దల తిరిగినది. మృతు 

లైన మునులను బునరుజ్జవితుల నొనర్భద మని చెప్పి కాళ్ల వెళ్ల ( బడిరి. మునులు 

_బతికిరి. నమన్య శాంతియుతముగా ( బరిష్కారమైనది. తండియును నుతుడును దమ 

తమ దివ్యబాణముల నుపసంహరించిరి. లోకమున శాంతి వెలసినది. వృద్ధరాజమాత తన 

మనుమనిపాలనమున ధర్మము (బతికినందులకు సంతసించినది; వె కాలి తన సత్య వతము 

నిలిచిన దని యుప్పొంగినది,. అవేక్షితుండు త్ష్యతియధర్మమును కాపాడితి నని నంతసేం 

చెను. మరుత్తుండు |పభుధర్మము నిర్యహించితి నని యానందమందిను. 

. [వళయము ముంచుకొనివచ్చి చప్పున తేలిపోయినట్టు ముగించుటలోనే కథానిర్వ 

హణనై పుణ్య మున్నది. అప్పుడే యద్భుతము హోౌషింపంబడునది : కథలో నచ్చటచ్చట 

పలువబడిన బీజము లన్నింటిని నిర్వహణమున నేక్యత నమకూర్చి ఫలమును సాధించుట 

యిచ్చట గమనింవందగిన విశేషము. కథయందు (బతికియున్న [వధానపవా్శాతలన్నియు 

నిర్య్వహణఘట్టమున నేక్యత తార సిల్లి స్వీయధర్మనిర్యహణవరాయణు లై నంఘక్షణము 

స 
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నుండి శాంతిని. బుట్టించినారు, మరుత్తుని జీవితములో నేర్పుడిన యీోయుదా త్తసన్ని వజ 

మునకు _ నతండు పుట్టుటకు? బూర్యమునుండియే పాతివదికలు వేయ(బడినవి. తల్లి 

దం। డులకు వివాహాత్సూర్యమే యిట్టిఘట్ట మొకటి జరుగు నని తెలియును; కాని, యె డు 

(ప్రవర్తిల్లునో తెలియదు. శిల్ప విషయములందు సార్థక్యము లేనిది యొక్కావ థార్జము 

చెప్పంబడదు. అదియును స్థలకా లపా_ తొచిత్యములు పాటించి (ప్రయు క్రమగును, జూచు 

వలన. గథనకళ శిల్పనుందర మగును. అట్టిదాని కీ కథాకథన మంతయనుదాహరణము. 

ఖని|తచరితములందువలెనే యిక్క_థలయందును సంఘర్షణమె శకిని( జేకూర్చె 

నది. అవెక్షితు.డు స్యయంవరరాజలోక ముతో ( బోరుటయందు బాహ్యసంఘర్షణ ము 

కల్పింపంబడినది. అది యతనియందు స్వభావవిశిష్ట్రమైన యంతస్సృంఘర్ష ణకు దారితీని సిన దె. 

తండి కిచ్చిన వాగ్గాననిర్వహణమున. నది ధర్మనంఘర్ష ణముగా ( బరిణమించినది. ఆది 

ధర్మనూక్ష్మమున వారింపంబడినది. రాజ్యస్వీకా కారనిరాకరణమున స్వాయధర్మమునకు ను = 

బు త్తధర్మమునకు ఘర్షణ మేర్పడినది. ఇవియన్నియు పాతలవ్య క్తత్వములకు మించిన 

సంఘర్షణములు గావు. చివరకు వితాపుత్తుYలకు జరిగిన యుద్ధము విపద్ధవిధిన్న ధర 

ముల కెర్పడిన విశిష్టనంభఘర్షణము. ఇందు వ్యక్తులకంచె మీంచి ధర్మములు వెలుగౌంటైె 

నవి, కావున, వాని కన్నింటికం టె నిది పరమో తమముగా( బరిగజీంపంబడినది. కడు” 

స్మీలనము ననునరించి సంఘర్షణమునందలి సౌందతయు హెచ్చి కథలోని యంతిశ్శా కాని 

పరిణతి నొందించినది. 

ఈ ధర్మ వీరచరి తదయము మార్కండేయమహాపురాణమూ రికి పాదద్యయి గా 

నిలివి పురుషార్థ ధర్మ పబొధ్యపధానమగు పురాణవ్య కిత్యమునకు నుస్టిర స్టితినిం గల్స్పిరాచలు 

నాయడు మారనమహాకవి, 

కొట్టు మారన నంనృతమార్కుండేయవురాణకథలను తెలుగున. శిల్పనుండడ 

ములుగా( దీర్చిడిద్దినా(డు. సంస్కృత వురాణక ర్తకు కథాతాత్సర్యమును, ధర్మార్హపబోభథ 

మును లోకమున కందించుటయే ముఖ్యము. అందుల కాత. డపూర్వకల్పనాళ క్తిలో కం 

అను భావించెను; (పపంచించెను, కాసి, తత్కథాకథనమున నుందరములును, సాధథి_పా అము 

ములు నైన శ శబ్దార్గ ములతో సారనంతముగ6 జిప్పవలెనని యత్నించుటకం టె సర్యజన 

నులభ|గావ్యామును, (పవాహవేగతుల్యమును నైన సరళ శై లిలో( జెప్పవలె నని యత్ని 

చెను. అట్లు చెప్పుట సంన్క్భుతవురాణవాజ్మ యమునందు( గానంబడు సర్వసాధారణల మ 

ణము. మారన యట్టి పురాణకథలను కావ్యరచనామయమైన వతిభతో సమాధిగత మైన 

బుద్ధితో 6 బఠించి, భావించి, వివేకించి మధురతర మొనర్చి, (పత్యంళసార్థక దృష్షితో 

మధించి, సమ్మగక థార్థ ములం దొక యేకత్వమును, అఖండత్వమును, పరిపూర్ణత్వము ను 

దర్శించి, రసోదంచిత మైన శలిలో వానిని. బునర్వ్య క్రీకరింప యత్నించెను. పుదాలఐ 

కథార్థములు పురాణము లయ్యును మారన వునన్సృమ్షిలో నవ్యశిల్పగుదరములై పునత్నో 

వించెను. అ ట్రుదృ్భవించిన కథలలోని వి శషసౌంద ర్యము మారన విశష్టనృష్టి : జూ పె 

సీ యధ్యాయమునః బర్రిశీలించుట యెనది, 
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అల సంస్కృత భాషనుండి యనువదింప(బడిన యితిహానప్పరాణకా వ్యములందు తడు 

కవులు తమసొంత మని _పధానముగా? జెప్పుకొన(గలిగినది ఛందము, అక్ష _ మార్క 5 

డేయపురాణానువాదమున వెలయించిన ఛందన్నంపదయంతయు మారన; వతిభాను 
తము: - 

కావ్యమునకు ఛందము గుండె వంటిది. గుండె రక్త; 

బద్దమైన చై చె తన్యనృందనము డానికి నహజలకణము. తాను చెతన 

చై తన్యవంతముగా నుంచు క్రి డానికి? గలదు. చితావనల కనుగుణముగ గుండె 

స్పందించును. _కోధోత్సాహాదులందు దానినృందనము |, దుతముగ నుండును, రతివ 

సాదులఎదు మధ్యముగ నుండును; కో ద 

కావ్యమున కవిప్వాతాదులచిత్తావస్టలను వ్యంజించునట్టు ఛందోగతి వెలయుచుండును. 
శజ్జార్థములు కా వ్యశ  రీరము; తచ్చరీరచై తన్యహతు వగు రక్త వసారమునకు కే; దము 

(a) కా a 

ఛందము. “ఛందోహేనో న శబ్ద 2 స్తే, న చ్చందః కొబ్బవర్షితమ్"'7 అను భరతో కి 

కిదియే పరమతాత్సర్యము, శరీరమునకును, హృదయవై తన్యమునకును మూలకి, యాత్మ 

అరి శద్దార్థములకును, ఛందమునకును మూలళక్తిరనము, తద్వ్యాంజనమ వాని 

పరమార్థము ; 

ఛందము కావ్యర నవ్యంజక మనుటలో విమర్శకులకు భిన్నమైన యభ్నిపాయ 
ములు కలవు. చంపక శా ర్లూలాదివృ క్ల తములు లాక్ష క్షణిక పో క్ర 

కాక వివిధరనభావములందును వాడ(బడుచున్న వి కావున ర 

ఛందః పయాోగమునకును నంబంధ మంతగా లేదని కొందణిమతము. ఛందోనామములు 

వానిన్యభావములను వ్యంజించుచుండు ననియు, కొన్నికొ న్నివృ త్తములు కొన్నికొని 

రనములందుమ్మాతమే (పయోగింప నర్హము లైన వనియ కొందజిమతము. ఇందు 

రెండవది [పాబీనలాక్షణిక నమ్మ తము. ఈమధ్య డా. పాటిబండ మాధవః 'ర్మగారు “మహో 

భారత మునందలి ఛందశ్శిల్బ' మను తమసీద్ధాంతవ్యాసమున నంన_తాం:ధాంగ్గ చద 

స్సెద్ధాంతములను , శరీరజీవమన న్ల స్ప త్వశాస్త్ర నిద్దాంత ములన మ సమన్వయించి ఛభందోరస 

సంబంధమును నిరూవించిరి. వారిమాటలలో 

ము డాక్ 1. భరతుని నాట్యనా స్రము 14 అధ్యా, జీఢీ FR 



వరకి _పథమాంధమహాపురాణము 

“ఛశంద మనంగా ఇచ్చు. అది నృజనాత్మక మైన చెతన్యన్సందము. వక్ష 

చె తన్యస్పంద మె వాక్యోత్చ త్తికి( గారణము. కారణగుణములు కార్యమున లత్షింపా 

బడును వాక్యము వ క్రీచ్చాపరతం త్రము గనుక వ కృృచ్చంద మే వాక్యచ్చందము. 

ఛందమందరి యక్షరములు, వానిగొరవలాఘవములు, వానినంఖ్యాక మములు _ సర్వము 

వ క్తృచిత్త వృత్తి తివివ ర్రములు. కనుకనే తచ్చి త్తవృ శివ్యా ప్త పము లె తద్వ్యంజకము అగు 

చున్నవి. వాక్యమందలి “సర్వాంగ ములు విశిష్టధర్మములు గల పదార్థములు. వానిచే 

ంజింప(ంబడు వక్షృచి త్రవృ తి తియే వరమార్థ ము”. 

““శందము [శవ్యము కావవచ్చును, 'అశవ్యము కావచ్చును. గాయ త్రము కావ 

చ్చును. కాక పోవచ్చును. వక్తృచై తన్యవృ త్రిని వ్యంజించుట మాము దాని పరమ 

ధర్మము. ఆధర్మమును నిర్వహించుట కే దానికి కావ్యాంగతాగౌరవ మొనంగ(బడీనది. 

ఛందః౭క ర్మయందు కవి చేయు శిల్పమంతయు _శ వ్యతామా[త నిద్ధికొఆకు (6 గాదు. కావ్య 

వై తన్యవర్తనము వ్యజించుటకొఅకు. వాక్యార్థా భినయము ఛందముయుక్కక ర్రవ్యము. 

కావ్యార్థ భావనావరతంతు ( డై కవి ఛందములు శిల్చించును. కవి యన్మయు(డో అతని 

ఛందములు తన్మయములు. కనుక వాక్యచ్చందమున దర్శింప వలనిన పరమార్థ మః 

వక్తృచ్చందము. స్వచ్చందానురోధముగ వక్త వాక్యార్థము నాచ్చాదించును. ఆచ్చాడిం 

చుటయంచలి గోవన, దీవనాహ్తాదనాది పయోజనములు వక్తిచ్చాధథనములు. బహుముఖ 

(వయోజన మైన ఛందమును కవి యథారుచి, యథాశ కి, యథాచిత్యము కావ్యమున( 

_జయోగించును.” 2 

“ఒకొ)_క),రసము పోషింపంబడు దశాంతరములందు వేజువేజు వ్యభిచారిభావము 

అచే నంకర మగుచుండును. రసమునకు రసాంతరములు అంగము లగుచుండును, 

విరుద్దా విరుద్ధభావముల నిమజ్జనోన్మజ్జనాది దశాంతరములందు రనస్థితి యనంతవిధము 
లుగా నుండును. మధురములై న భావములందు దీ ప్రములు, పరుషములునైన ఖభావాంత 

రములు నంక మించినప్పుడు, సుకుమారములు, అర్థములు నైన భావములు నం|క మించి 

నప్పుడు హృదయవర్తనము భిన్నభిన్నముగా నుండును, ఉద్బుద్ద మైన స్థాయి విరుద్దా 

విరుద్దనంచారిభావములచే సంకరమె పర్యంతమున రసత్వము పొందుటకు ఆనంతము 

లైన దశాంతరములను (పాపించును.”' 

“రనవ్యవహార మింత కష్ట మైనప్పుడు ఈరనమునకు ఈవృ త్రము అనుకూలము 

అని నిర్జెశించుట యసాధ్యము. కనుక ఛందములయొక్క వస్తురనభావాదివ్యంజకతా 
సామర్థ్యము వృత్తనామేతర మైన ఛందోధర్మము నాశ్రయించి యుండు ననుట యుచితము. 

ఆధర్మము ఛందోవృ త్తి యనియు, నానావిధములై న చందో వృత్తులు నానావిధములై న 

ఛందోగుణములచే సం్య కాంత ములై నానారసభావవ్యంజనానమర్థ ము లగు ననియు భావిం 

చుట నమంజనము.” ౨ 

జర ఏ, ఆం. మ. భా. ఛం. శిల్చము. పుట. 2ర్ర_&80. 

ఏ. ఆం. మ, ధా, ఛం. శి. వట. 19808. 1౨09. 
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“నానారనభావముల నానావస్థాంతరములను సుష్టుగా వ్యంజించుటకు(. దగిన 

యంగ్మ్పపత్యంగనిర్మాణనొష్టవము ఛందములకు సమకూర్చుటకు కవి ఛందొ ౬ంగపరిజ్ఞాన 

సౌష్టవము గలిగియుండవలయును, అంగ|పత్యంగ ముల నముచిత నన్ని వేశముచె స్వధర్మ 

నిర్యహణదక్షము లగునట్లు ఛందములను నిర్మించుటయే క వియొక ఛందఃశిల్పము. త్న 

శ్రీశర్మగారు _సతిపాదించిన ఈవిశిష్ణమార్గముచె మహాకవులు రచించిన ఛంద 
ములయొక (పయోగసార్థక్యమును వీమర్శించుట కొక నూత నవద్ధతి లభించినది, 

ఛందమును గణములు లెక్కించి చేయు న్గూల మెన విమర్శకు స్వన్ని చెప్పుటకు వీలు 

కలిగినది, ఛందమున( (బయోగింపంబడిన వర్ణాదివృ త్తపర్యంత మైన ఛందోంగములచే 

వ్యంజింప(బడు రసభావ పపంచమును దర్శించు నవకాశము లభించినది. అక్షరా[శితగ ణ 

విభాగముకంచె మిన్నయైన పద వాక్యగత స హజవిరామ్మాశితమైనగణవిభాగ సందర్శనము 

చేసి, వాని యారోహణావరోహణగతులను, _దుత, మధ్యమవిలందిత గతులను వివకించి, 

వానివెనుక నున్న కవికావ్యపాతాదులచి త్తవృత్తులను భావించి ఛందశ్శిల్ప విమర్శన ము 

చెయ నొకవద్ధతి యావివ్కరింప (బడినది. 

తిక్కన శిష్యత్వమున మాదన ఛందశ్శిల్పత తము దర్శింప(గల _దష్ట 

యెనా(డు, మార్మ్క.ండేయమున స్యేయ[వతిభావివెకములచే రనభావవ్యంజకములుగా 

భందములను నిర్మింపం గల _దష్ట యెనా(డు. అతని ఛంద శ్మిల్పమందలి పరమౌచి 

తము భావించుటయె యీయధ్యాయతాత్సర్యము ! 

విశెషచ్చందములు : 

1. దండకము: 

ఆం ధమహాభారత మునందు వలెనే మార్క్మండేయపురాణము నందును దండక 

మొకటి మాతమే కలదు. అందు మాయాకిరాతరూవ ముజ్జగించి పరమేశ్వరుండు 

_వత్యక్షము కాగా పాశువతా స్తార్జియెన పార్టు( డాదేవదేవుని స్తుతించినఘట్టమున 

రచింవ(బడ(గా నిందు శుంభనికుంభవధానంతరము వైష్టవశ క్తిరూవిణ్ యెన దుర్గను 

ఇం|దాదిదేవతలు కీ ర్తించునందర్భమున రచింపంబడియున్నది. స్తుతిహేతువు లే వైనను 
స్తుతి పయోజనము మాతము దై వపసాదమే. అం దీరండుదండకములకును సామ్యము 

కలదు, 

నన్నయభట్టారకు (డు నంన్మృృతలాక్షణికపోక్తము లైన దండకలక్షణముల 

ననునరించుటలో.6 గొంత స్వాతం్యత్యమును _బకటించి నూటముపష్పదియాజు తగణము 

లవై నొకగురువును నిలిపి, దండకమును విరచించెను. నన్నయపద్ధతి నాంధకవిలా 

క్షణికులు _పమాణముగా (గహించిరి. మారన మహాకవియు నన్నయవలెనే తగణదండ 

కమును రచించెను. అందు 265 తగణములును, జఒకగురువును గలవు. అందలి 

తగణబహువారావృ త్తి నురముఖ్యుల చిత వృత్తిని వ్యకము చేయుచున్న ది. 

4. ఆం. మ. భా ఛం, శ. వ. లి9ి. 



విర్ర (వథమాం ధమహాపురాణము 

విద్విషవిధ్యంసనమువలన నురలహృదయములందు హర్షము వికానరూపమున 

వ్యావించి తనువులకు( జారవశ్యము గలిగించుచున్నది. తద్దేతువైన దెవివై వారికి భక్తి 
భావము పొంగులువారినది. రౌదరూవిణియి యున్న దేవిని వనన్నగా నొనర్చు కొతూ 

హలము వారికి. బొటమరించినది. హర్షభ క్రిభావములు విలంబితమధురవృత్తులు. కుత్ర 

హలము ![దుత గతి. ఈవృ త్తికమము నక్షరత్రయమున ముదించుకొనినది తగణము. 

కావున మారన తగణావృ త్తిగల దండకమును నిర్మించి శిల్పమర్యాదను జాటించెను. 

భగ వర్గు ణకీరన్నవధానమైన దండకమును మారన భ క్రిరసానుకూలముగా నలంక 

రించెను. భ క్తిరనభావములకు శతకములు, స్తుతులు మొదలగునవి యాటవట్టులు. వాని 

యందు మకుటము పాటించుట సర్వసా ధారణము. మారన యాలక్షణమును దండక 

మున. బవెళవెట్టి రక్తింగట్టించెను. “ నారాయణీదేవి! మ్నామొక్కు గైకొమ్ము ” అను 
నది యీదండక మునందు బహువార మావృ త్తమైన మకుటము. అది దేవిచిత్రమునందలి 

రౌ!దోదేక మును బశమింవ (జేసి [వసాదనుఖమయచి త్తవృత్తిని గలి గింవంజేయుళ క్తిం గల 

భ క్రిభావనమ్మోహనాస్త్రము : తగణచతుష్టయవ్యావియైన మకుటము నురగణచితము 

అందలి సుస్టావితభ క్రిభావమునకు మకుట|[పాయము ! 

దేవతలహృదయములందలి కమవికానరూవమున వ్యావించెడి భ క్రిభావమును 

మారన అష్ట, దశ, ద్వాదశ, తయోదశళ, షోడళాష్టాదళ ద్యావింశత్తణపరిమాణ వాక్య 

సముదాయములచే దండకమున వ్యంజింపంజే నెను. 

న, (నగ్విణి : 

రగణచ తుష్టయవిశిష్ట మైన పాదచతుష్టయము గల వృత్తము (నగ్విణీ. “రగతైక 

నిర్మిత మైన _సగ్విణీ అఖండతరంగమాలాడోలనమును బోలిన దీరవిలంబనగతి కలది. 

డోలాగతివల సిద పుచ్చులక్షణము కలది, ఉదిగ్నచి త్రమును మంది కరించి [ప్రసన్నము 

చేయునది ....., ఏకగణకృత మైన వృత్తమున గతిసామ్యము స్వతస్సిద్దము. సమగతి 
యైన వాక్యళశవణము డోతచి త్రమున సమతను (బతిష్టింప సమర్థ మగును. నమస్పంది 

యైన హృదయము ధమహత్యసంధాయక ము"”* అని ఛందోమర్శ జ్ఞుల యభిపాయము. 

మార్కండేయపురాణమున మహాభారతమునందువల రెండు నగ్విణీవృ తములు 

రచింవంబడినవి. అం దొకటి తృతీయాశ్యానమున మదాసల యలర్చునకు( గర్మమార్ష 

మువదేకించు సందర్భమున రాజధర్మ[పబోధ మున కెర్పఅచినది. 

_సగ్విణి : స్టానవృద్ధిక్షయజ్డాన నంపన్నుండు 

న్టానషా డ్డుణ్యమం్యత_పవీణుండు నై 

మాన వేం్యదుండు గామ్యవ్య పేతాత్మకుం 

డైన నిర్దించు ఘోరాజి వీరారులన్, (నె, 129) 

5. మహా, భార, ఛంద. శిల్ప. పుట, శీ07, 



ఛందళ్శిల్బము బ్రీర్రర్దీ 

రెండవది పంచమాళ్వానమున బలాకు( డను రక్కానుండు ఉత్తముని దనయింటి కాహ్వా 

నించుచు6 బలికిన స్వాగత వచనములు కలది: 

_సగ్వెణి : సీవు నాయింటికి న్నెమ్మి నేతెంచుటన్ 

దేవ! ధన్యుండ నైై,తీ న్నను నృృత్యునిం 

గా విచాదింపు మేకార్య మైనం దగన్ 

భూవరా £ వంపు మే. బొల్పుగా. జేనసెదన్. (5.16 4) 

ఇందు మొదటిపద్య మువదేళవాక్యము; రెండవది స్వాగతవాక్యము : మదాలసాబలాకుల 

చిత్తములు రెండును తత్కాలమునందు ధీరవిలంబిత మధురవృత్తులై భానించుచున్నవి, 

కావున (నగ్విణీవృ త్తములు విభావచి త్తవృ త్తివ్యంజకము లగుచున్నవి. వెరండును ఏక 

జాతివృ త్తము లైయున్నను, వానిగతియందు స్పష్టమైన భేదము కానవచ్చుచున్న ది. అది 

వకరణోచితసార్థ క్యముకొజికు మారన కల్పించిన గతివిధానము : 

మొదటిపద్యమున బూర్వార్ధము సమాసఘటిత ము. తృతీయ చరణము పాదమధ్య 

విరామము. చివరిపాద మల(తియల (తివదములకూర్చు. మజీయును మొదటిపాదమునం 

దర్థాాశితపదవిరామముచె గల, గగ, లగ, గల, గగలగ లును, మిగిలినపాదములందు 

తగణబహువారన్ఫూ ర్రియను గలవు, వానివలన మదాలనచి త్తవృ త్రియందలి [కమోన్నీ 

లిత హర్ష త్సాహములను మారన వ్యంజింప.జే నెను. మొదటిమూ(డుపాదములందును 

సంయోగవూర్వగుర్వక్షరములను, అంతమున దీర్హాక్షరములను నిబంధించుటచే రాజునకు 

జ్ఞాననంప త్తియు, మం; తవ పావీణ్యమును, కామ్యవ్య పేతాత్మక త్వమును సాధించుట 

దుష్క_రమనియు, తత్సిద్ధివడ సినవానికి వీరారులను ఘోరాజులందు జయించుట సులభ 

మనియు నూచింప (బడినది. వాయనిరోధాత్మకములై న హల్లైతియతులను (తిపాదముల 

యందు సంధించి, యంతమున నిరాటంక వాయు పసారజన్యమైన అచ్ మైతిని పాటించి 

మారన పెయంశమును దృఢతర మొనరించెను. ఇ టవ ద్యరచనము మదాలసాలర్కుల 

చి త్తవృత్తుల కుచితముగా నుండుటయే కాక వతిపాద్యవస్తున్యరూనందర్శక ముగా 

నుండుట వి శేషము; 

బలాకునియత్యంతహరర్షో త్సాహములకు. బతి బింబము ద్వితీయ నగ్విణీవృ త్ర తము. 

ఉత ము డనిన బలాకున కత్యంతభ క్తి కి, ఆభ క్రిభావ ము తరంగిత మె వెల్లివిరిసినట్టు 

పద్యగతికి సహజమైన రగణబహువారావృ తిని మారన హపోషించిను, నిందుపూర్వక వర్త 

బహుళ పయోగము, అనునాసిక మగు నకార మధికముగా ననునంధింప. 

బడుటయు నాదానవుని హృదయమందలి హర్షతరంగనాదములను బద్యబంధ మున 

వ్యంజించుచున్న వి. సమపాదములు రెండును సంబుద్దితో నారంభమగుట యొక విశేషము, 

అతిథిగా విచ్చేసిన ఉత్తముని ''దెవ:” యని సంబోధించి ' “అతిథి దేవో భవి యను 

న్యాయమును, “భూవరా [* యని పిలిచి పభుమర్యాదను బలాకుండు |పపంచించినాడు; 

షోడశరగణావృ త్తి త్రి రూపమైన ఛందముతో నతడు షోడకోవచారపూజను ఛందన్సుందర 

ముగా నిర్వహించినా:డు ! 
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లీ, ఉపజాతి: 

ఉపజాతి మ్మిశవృ త్రజాతికి: జెందినది. తిక్కన మహాభారతమునం దొక్కూ యుప 

జాతివృ త్తమును రచించెను. అందు _(పథమతృతీయపాదము లుపేందవజానంబంధులు; 

ద్వితీయచతుర్ధపాదము లిం|దవ జాసంబంధులు. ఇట్టియుపజాతివృత్తమును నంన్కత 

లాక్షణికులు “వివరీతాఖ్యానకి” యని విలిచిరి, మారనమహాకవి తిక్కనసోమయాజివలెన 

యువజాతి నొకదానిని రచించెను. కాని, తిక్క.నవలె నిర్వేద మను వ్యభిచారిభావ 

వ్యంజకముగా గాక యుపాక్యానఫలశుతిగా మారన నిబంధించెను. 

- ఉపజాతి : స్వరోచిజన్మంబును వర్తనంబున్ 

స్వారోచిషాద్య పభవంబు విన్నన్ 

నరుండు నిత్యోన్నతి నవ్యకి ర్తి 

శ్రీరమ్యుం డై ధ్యాతి' (సిద్ధి కెక్కున్. (5. 105) 

ఇది స్వారోచిషమనుసంభవకథా్హాశవణఫల నకి, ఫల్యపతియందు రనభావములకు తావు 

లేదు. కాని, మారన ఉవజాతివృ తము నీయుపాఖ్యానపాదపీఠిగా నిలివి, యుపాఖ్యాన 

స్వభావమును వ్యంజింపంజేయ దలవెసపైను. ఉపజాతి మిశజాతి. విభిన్నజాతిలక్షణ 

ములకు విశ్రాంతిస్థాన మైన స్వారోచిషమనువుక థయొక్కఫల్నశుతి మారన తుల్యన్వథా 
వము గల వృ త్తమున రచించి ఛందశ్శిల్పమును బోషించెను. 

4. లయగాహి: 

నన్నయ తిక్కనలు శృంగారకరుణాదులగు మధురరసముల యభివ్య క్తిని లయ 

_గాహివృత్తములను మహాభారతమున వాడియున్నను మారనమహాకవి మార్కండేయ 
పురాణమున నీవృత్తమును రౌదరసానుగుణముగా రచించి యుండెను. వఎక్టా(వెగ్గడ 

భారతారణ్యవర్యన ప్పమాశ్వానమున( గుంభక ర్జు(డు రామలక్ష్మణుల వై యుద్ధమున కేగుట 

సీవృ త్రమునందు నిబంధించి యుండుటచే నీవృత్తము కవి యిచ్చ ననునరించి యెటి 

రనమునందైన నుపయోగింప నర మెనదిగా |గహింవవచ్చును. 

తాళలయాన్వితమైన గతివిశేషముచే నిడి లయ్మగాహి యని విలువ(బడుచుండుట 

_పసిద్ధము. , యశ బ్బమునకు( _బళయార్థ ముకూడ (పసిద్ధము కావున యుద్ధాదులందు 

శతునంహారనందర్భమున రౌదరసానుగుణముగా నీవృత్తము వాడవచ్చు నని మారన 

(పయోగమువలన6 దెలియ నగుచున్న ది. మార్కండేయ పురాణషష్టాళ్వానమునందు 

ర క్రవీజదను జత నువిదళత్క్హీలాలమునుండి జనించిన యసుర్మవాతమును కాళి కరాళ 

ముఖగహ్వరము తెరిచి మింగెడి సన్నివేశ మీవృత్తమున నిబంధింవంబడియున్న ది. 

లయ్యగాహి : న్గూలతనుకాళిమ విశాలలయకాలఘన 

నీలరుచిజాలముల నాలిగొన నేత 

జ్వాలలను శూల క రవాలఘృణి మాలికలు 

నోలిం దన్నమోల శిఖిపోలిక వెలుంగనే 
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దూలి పదతాలహతి6 జాల దివి గూల గడు 

వాలి మదలీల నవలీల విగళత్క 

లాల మొగి (గోలుచు, గరాలగతి. [గాలుచును 

గాళతి దనుజాళి వెన నాలమున (మింగిన. (3.184) 

కాళికాదేవిరౌదవృ త్తి వృత్తగత మెన దీర్హాక్షరజన్యమైన విలుబనగతినియతియందును, 

అనురతనువిగళతీీ._లాల జాలమును గోలెడియా[తము లఘుజాహుళ్యమునందును 

వ్యంజింప(బడుచున్న వి. సంయు క్రమహా పాణాదుల నీర్శాదవ్భ త్రియందు బహుళముగా 

వాడకుండుటచే మారన నిపుణముగా నైంణమైనరౌ దములో మిశితమెయుండెడి సహజ 

సౌకుమార్యమును స్పురింవ(జేసినా(డు. యణ్జులలోని లాక్షర- పాసానువృ త్రిచె ఛందము 

నలంకరించి దెవియొక్కయంతస్థసారమును నృుటికరించినా (దు. ఆభీలద నుజరుధిరపానో 

_ది క్తయె విజృంభించిన దెవియాకృతిని వివులవృతము నూచించుచున్నది. “వదతాళ 

హతి” నెజపు దేవిరణ[కీడావిన్యానమును వృత్తగతలయ పట్టియిచ్చుచున్నదది. “విశాల” 

“కరాలి వంటి జగణములవలన దేవి యుద్వేగప్తతి స్పష్టమగుచున్నది. “ఆలమున 

[మింగన్” అనుపదముల యాద్యక్షరోచ్చారణగతము లగు ముఖవివరణసనంవృతములను 

(గమముగా( గూర్చి [మింగాడిికియాకర్మను సూచించి వృత్తమును ముగించుట యొక 

శిల్పము. అయకాలఘనమేఘరూవిణి యిన దేవి శిభిమాలికలవంటి మెలుపులను వెద. 

జల్లుచు దివి నేల( గూలునట్టు వర్షించి లోకమున, [బళయజలముల ముంచి, లయింప(జేని 

నట్టు ముఖవిలమున రక్కాసుల _మింగివై చె నను అర్థ విశేషమున నలంకారధ్యని కలదు: 

ర్, మానిని: 

భగణన వ్షకమువై నొకగురువు గల మానీనీవృ త్రపాదము లవరోహణగతి 
నొప్పారుచుండును. మార్కండేయపురాణమున మారన యీవృ త్రమును మూండుసార్లు 
వాడెను. 

1. కందరవిద్యుదూవయుద్దవర్గనము. (1.37) 

2. యమకింకరు(డు వై దేహునకు_ ఒక్కునిచెత నిమంతితు. డై మజియొక్కని 

_శాద్ధమునందు భుజించిన పావియు సాధుజనుల మర్మముల దూణఅనాడినపాపియు 

ననుభవించు నారకభాధలను నిర్తెశించి చెప్పుట. (2.94) 

లి. మదాలన యలర్కునకు ఎట్టివ్మిపుని శాద్ధభో క్షగా నిమం్యతితుని. జేయవలెనో 
నిరూవించి చెప్పుట. (8.188) 

వైమూడుచోటులందును మారన మానినీవృ త్తమును [గమముగా రౌదరనహోషణమున 

కును, భీభత్సదృశ్యవర్షనమునకును, ధర్మోవదేశమునకును ఉపలక్షించి వయోగించె నని 

స్పష్టమగుచున్నది. ఇందలి (పథ మవద్యమునుగూర్చి ఆభఖ్యానశిల్చా ధ్యాయమున (పు.16 1) 

ముచ్చటింప:బడిన ది, 



వీర _పథమాం్యధమహాపురాణము 

వై రండవమానినీవృ త్తమునందు నారకబాధలను వర్గించిచెప్పు యమకింకరుని 
యందు భాసించు చిత్తగతియొక్క యవరోహణావస్థ భగణబహువారావృ త్రిచె వ్య క్తమగు 

చున్నది. “భుజించి” “ఖగంబుూుి “జనంబు అను జగణములందు వాక్ ప్పుతిచే నా 

పాపులయం దావక్త కున్న ఏహ్యభావము వ్య కమగుచున్నడి. పరుషాక్షరద్విరు కపాన 

మానరక బాధలోని పారుష్యమును బట్టిచూపుచున్నది. 

పూర్వనియుక్తు. డైనభో క నియతిని( జాటింపమిచే యజమానిహృదయమునందు 

కాననగు విషాదోద్వేగములను గుర్వాదియు లఘుబహుళయు నగు భగణ బహువారావృ త్రిచే 

యోగిమాత వ్య క్తముచెయట వమూడవపద్యమందలి చమత్కారము. చివరిరెండుపద్యము 

లందును _శాద్ధనిమం్యతణవిధిసామ్య ముండుటచే ఛందస్సామ్యము పాటించుట ఛందసృృం 

వాదశిల్పము. 

మానినీవృత్తమున 6, 12, 18 అక్షరముల పె యతి పాటింపవలె నను నియమము 

కొందజణులాక్షణికులు చెప్పియున్నను, భారతకవులు ప్రధానముగా 12వ అక్షరము పై 

నున్నయతినే పాటించిరి. తిక్కన యొకచో మూండింటిని పాటించెను. అట్టు మూడింటిని 

పాటించి ఛందస్సు నలంకరించి రనభావపోషణము చేయుట కవి స్వేచ్చ వై నాధారపడి 

యుండునుగాని, 6, 18 అక్షరముల పై నుండుయతులు నియతములు కావని కొందయు 

ఛందశ్శాస్త్రజ్ఞులు థావించుచున్నారు. మారన దాని కనుగుణముగా నన్నిటియందును 

12వ యక్ష్షరముమీ6ందియతిని( జాటించెను. తిక్కన భారతభాగమునందువలె మూడు 

మానినులనె పురాణమున విరచించి, మారన తీక,_నశిమ్య( డనివించుకొనెను, 

6. కవిరాజవిరా జీతము ; 

మానిసీవృ త్రపాదములందలి మొదటిగురువును రెండుహన్యములుగా మార్చిన చోం 

గవిరాజవిరాజితవృ త్త మగును. మారన కవిరాజవిరాజితము నొండు రచించినను, |వపథమా 

క్వానమున( గందరవిద్యుదూపయుద్ధ వర్షనావనరమున సజాతీయము లైన కవిరాజవిరాజిత 
మానినీవృ త్తముల నొక్క_చో నిబంధించి ర్మాదరసపోషణమును నిర్వహించెను. నన్నయ 

మహాభారతమునందు క ణార్మాశమవర్షనావనరమున మానినీ, కవిరాజవిరాబితములను 

వెంటవెంటనే రచించి శృంగారశాంతరసానుకూల తటన్థవిభావములను వర్షించియుండెను. 
మారన నన్నయ_కమమును విపరీత మొనరించి వరుషరనములను వ్యంజించెను. గరుడ 

వంశజు! డైన కందరు. డను పక్షిరాజుయొక్క యుత్తుతి కవిరాజ (పక్షిరాజ) విరాజిత 

వృత్తమున జగణన్సూర్తితో వివరించుట యుచితము. ఈయంశము ఆఖ్యానశిల్పాధ్యాయ 

మున6 గొంత వివరింపంబడినది. (పుట 161). 

7, గగ్గర : 

మ-_ర-భ-న_-య_య-_య._ ఆనుగణములు _వతిపాదమునందును( గల యో 

వృత్త మాద్యంతములందు విలంవిత గతియు, మధ్యమున (దుతిగ తియు6 గలిగి భరతాది 
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లాక్షణికులచే శృంగారక రుణదీభత్సవీరరౌా దరనములందు (వయోగించుట కుపలక్షింప. 

బడీ యున్న ది, మారనమహాకవీ యీవృత్తమును వీఠరౌదరసనములందు ' మా[తము 

పయో గించెను., మార్కుండేయమున వాడ (బడిన, (నగ్గరలు మూడు. అవి .:.. 

(1) మార్తాండావిర్భావమును గూర్చి చెప్పిన'యాకాకవాబేవా క్యములను విని దేవత 

లుత్సాహమున దానవులతో( బోరికి? దల పడుట, 

“ఆనందం బంతరంగం బయి మనముల నిండార నియ్యదాదిదివ్యుల్ 

నానా నైన్యన్బుర ద్దాన వుల ననికి నన్నద్దు లై విల్చిరా దై 

త్యానీకంబు న్మహోత్సాహమున వెడలె దేవాసుర శేణి కయ్యం 

దా నంతం గయ్య ముద్యతృ్చటుతరశరజాత పభ ల్మింట. బర్వన్.(7.10') 

(ఏ) బలాచ్వుండు ( కరంధము(డు ) ననెన్యు(డె శతూత్కరముపె దొడి 

వెడలుట ;_ 

'“ఉత్సాహాడంబరం బత్యుపచితముగ శతూత్కర।[పాజ్యరాజ్యా 

దిత్సావిష్టాంతరంగ ద్విగుణితరణ ముద్విన్చుర ద్వీరశ్చంగా 

రోత్సేకానానవ క్రిం బుదితనకలచం[దోపమ శీ వహింపం 

దత్ర్రైన్య శణితో నుద్ధతి( బురి వెడలె న్థారుణ్రీనాథు( డంతన్,” (8.86) 

పరిశీలించిన చో బె రెండునన్ని వేశములందును అసామాన్యనంఘటనమువలన( 

గలిగిన యసామాన్యోత్సాహము తుల్యముగా గోచరించుచున్నది కావున నీ రండుఘట్టము 

లందును _నగ్ధరావృ త్తమును నిబంధించుట జరిగిన దని సులభముగా నూపాంపవచ్చును. 

మొదటిపద్యమున బిందుపూర్వక వర్ణబాహుళ్యము, దీర్హాక్షరనమా వేశము, రెండవ 

పద్యమున ఆగ్నేయ మైన రకారముతో కూడిన నంయు క్తముల బాహువార పయోగము, 

సంయుక్తాక్షరపూర్యగురునిర్హేశము, బిందుపూర్వుక వర్ణ నమావేశము విభావచిత్త వృత్తుల కను 
గుణమై శోభించుచున్నవి. వీరరసవ్యంజక మైన యోజోగుణ మీవృ త్తద్యయమున భానించు 

చున్నను వద్యబంధములు మొద టిదానియందు విరళముగా నారంభమై |కమముగా గాఢ 

బంధ మగుటయు, రెండవదానియం దుద్ధతముగా నారంభించి గంవీరముగా గమించి 

విరళాంత మగుటయు6 గాంచ నగును. ఇం దొకశిల్పమర్మము నుపలక్నేంపవచ్చును. 

ఆనందాతిశయమున నలవోకగా నాడుచు పాడుచు రణరంగమునకు వెడలిన దేవతలను 

దానవులు మహోత్స్చాహముతో డీకొనిరి. సురాసురులమధ్య పోరుఘోర మెనది. పంతము 

నకు దిగి యిరువాగులవారును శరవరంవలు కురివించుకొనిరి, కావున నీపట్టునందు 

(కమోస్మీలితగాఢబంధమే యుచిత మగుచున్నది, ఇ(క( గరంధమునివక్షమున దీనికి 

విపరీతము. బలము చేకూరినంతనే యతనియందు నంగుప్రములై యున్న శతుగత 

మత్సరాదులు పురివిప్పి లేచినవి, ఆడంబరముగా సగర్వముగా నాదితృతో వెడలినా(డు- 

ఆంబరమంతయు నిండి కిక్కిరిసియున్న బలమువలన నాతని కాత్మ| వపత్యయ మెర్పడినది. 

నిజయ మతని క నాయానలభ్య మనిపించినధి. అశ( డలవోక గా కతువులమీ(దోకు డాడి 
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వెడరినాండు, ఇట్టి భోవ్యక్రమమును వద్యబంధమున( (బచురించుటకు ఉ త్తరార్థవిరళ 
బంధమే యోగ్యము కా(గలదు. మారన విభావచిత్తవృ త్రీవ్యంజక మై మెన వద్యబంధరచనా 

నై పుణ్యము నిచ్చట _వదర్శిం చె ననుటలో విపతిపత్రి లేదు. 

9. మారన యాడిబకయుద్ధవర్ణనావనరమున రౌదరనన్ఫూర్తి కనువుగా ,నగ్ధరా 
వృ త్తమును రచించెను. 

“వత పోద్దూతవాత| పబలరయమున నృర్యత ణి దూలన్ 

గృ్యాతోద్యత్సాం్యదదీ పు లగనము దిశలు నృవ్వుచుండంగ, జంచ 

న్నేత్మపాంతంబులం దగ్నికణము లురల స్వింక నొండొంటి( దాక 

న్నతిద్వంద్యంబు లోక[వకరము దలర నై రవాటోవలీలన్ (2.10) 

“వీరన్యభుజదండానాం వర్ణనే నగ్గరా భవేక్”6 అని కాత్యాయనో క్రిగా అభినవ 

గు వులు చెప్పినలక్షణము ననునరించి, వీరఠభుజదండవర్గనమునందు నగ్గరావృత్తము ప్రయో 

గింపం దగినది. ఇచ్చట వసిష్టవిశ్వామితమహర్షు లమర్షావెళావిష్లు లై యాడిబక రూపము 

లను దాలిచి పోరునకు( దలపడినద్భశ్యము వర్గ్యవస్తువు. ఇందు వత్రిద్యంద్వ్యము విభావము* 
“పతి” యనుటచె నాపకులపక్ష దై రపాటవములు నూచితములు. పద్యము “వతిపోద్దూత 

వాత” వర్ణనముతోడనే [పారంభ మగుట దాని కువబలకము, గనగ్గరావృ త్తని ర్మాణము 

నకును, పక్షిస్వరూపనిర్హాణమునకును సామ్యము కలదు. ఆద్యంత ములు దీర్దాకరబహుళమై 

మధ్యమున లఘుబహుళ మగు సీవృ త్తము బాహుతుల్యములె న దీర పతములతో 

నొప్పారు పతిద్యంద్యన్యరూవసా వాతా రమును గల్సింవ నమర్థ మగుచున్నడి, 

పరుషతకారరకారనంయు క్షమెనదుష్షర[ పానము హృతిద్యంద్యరణకర్ల శత్యమును, 

రౌదో|దేకమును వ్యంజించుచున్న ది. (పతిపాదపూర్వార్థమునందును బునరావృ త్త మగు 

చున్న రకార సంయుక్రాక్షరము లా_పానళ కిని బోషించుచున్నవి. వృత్తపాదములందు 

పదునాల్లవయక్షరము మీద నుంచ(6బడిన యతులన్నియు విరామశోఖితము లయ్యు [దుత 

సంశ్లేషాక్షరము అగుటచే నాపక్షిద్వ్యయమునందు దుతమువలె జారిపో(దగిన కోధాదులు 

లోవింపక అన్యభావములచే నంశ్లిష్టములై. ద్విగుణీక్ళతము లగుచున్న వని మారన వ్యంజిం 

ప(జేసెను. (పథమతృతీయపాదములందును ద్వితీయచతుర్ధపాదములందును ద్విపాన 

నిబంధింప(ం బడుట యీవృ త్ర తమునందలి మజీయుక విశేషము. ఇందలి వ్యతికమము 

పృతిద్వయచి త్తవృ త్రీివ్యతికరమును వ్యజించుచున్నది. పక్షేయుద్ధమునదు వినంబడెడి 

నాదవతినాదములు బిందువూర్వాక్షర విన్యానముచె నూచింవ(బడుచున్న వి. పాదచతు 

యమునందు తుల్యపదబంధనివేళన మొనర్చ బడి యుండుట చే, బ(తిద్వంద్వమునందు 

సమముగా దీవించుచున్న రౌ దో_దేకము వ్యంగ్య మగుచున్నది. “రాదె (నగ్ధరాదయః” 7 

అను భోజరాజమతమున కివృ త్తము లక్షభూత మగుచున్నది. 

8, నాట్యకాస్త్రము, Xv. వుట 246. 

7. కావ్యానుకాననమున ఉడాహ్నృతము. పుట శిశిరి. 
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మె మెందు6డు “వా వే గపవనాదీనాం వర్ణనే (నగ్గిరా మతా” కి అని చెప్పిన నియ 

మము ననునరించి సావెగచి త్రవ్భ క్తి తిని గాని, వవనా దిపంచభూత విజ్భంభణమును గాని 

వర్షించునవసరమున (సగ్గర [వయోగింవ( దగు నని స్పష్టమగుచున్నది. మారన యీ 

నృ త్ర తమున రౌ (దోద్వేగచి త్తవృత్తులను వ్యంజించుటయే కాక పృత్రవాతోద్దూతవాతరయ 

మున మహాపర్వత కేణి తూలుటయు, గా_తకాంతిచ్చటలు దిశాభాగముల( గప్పుటయు, 

నేతములనుండి యగ్నికణము లురలుటయు( బేర్కొని లోక |వకరములు నం&ోభపడిన 

వని వర్ణించెను, శేమెందమతానుసారము ఈ వర్గ్యవస్తువునకు నగ్గరయే తగినవ్భ త్త 

మని గమనించుట నులభము! 

8. మహానగర ఫి 
@ 

న్రద్దరావ్మ త్తపాద్యవథ మగుర్వక్షరములను రెండులఘువుల చొవ్పున మార్చిన చో 
మహ్మానగ్గర యగును. కావున పద్యగతియందు రెండింటను బెద్దవ్యత్యానము కానరాదు. 

కావున మహో హాానగ్గరయు, స్రగ్గరవలెనే వీరరా దాదిరనవ్యంజక మె యొప్తుననుట 

తాత్సర్యము ! 

మారన మార్కండేయమున నీవృత్రముల నాణింటిని వాడెను. ఉత్సాహ మర్ష 

హర్జోద్వేగాదులను వ్యజించుట కావృ త్రములను [బయెఃగించెను. 

1. హర్షోత్సాహములు. 

(1) ధర్మపకు లాకనమున కెగయుట. (1 కర్రి) 

(11) వత్సంధునిచే( గుజంభుండు నిహుతు( డగుటకు దేవతలు హర్షించుట. 
7 275) 

(111) మరుత్తు (డు విజయోత్సాహ మున బురి నూరేగుట, (8.275) 

బు ఉత్సాహము : : 

(1) అదితి నియతితో నాదిత్యునిగూర్చి తవ మొనరించుట. (7.90) 

వ్, ఉద్వెగోత్సాహహర్షములు : 

(1) అశ్యతరు(డు శివుని! గాంచుటి. (8.52) 

4. రౌదోదేకము ; 

శుంభనికుంభులు దేవిపై విజృంభించుట. (8.192) 

ధర్మపశత్షులు మార్కుండేయపురాణవవ క్ర కలు. శమీక మహామునిదయా పవర్ణితులై న 

యాపత్షులు మాస్మతయానంతరము నిజజవనసత్వన్వూర్తులు వెలయ నాకనమున కెగసిన 

ఘట్టము మొదటిపద్యము. ఇందు పతులహర్షోత్సాహములు, వ్యంజింప(బడుచున్న వి. ఏత 

ద్వివర్తణను అభ్యానశల్పాధ్యాయమన జేయ (బడినది. (వు ట్. 184) 

“ సవితృం దేజోభిరాము నృకలమునిజన న్రవ్యు( (బత్యక్షమూ ర డిన్ 

దివిజే్యదారాధనీయు న్రినకరు( _దిజగద్దివకు న్విశ్వవంద్యున్ 

ఏ.. నువృత్తతిలక ము, లి.లిల్తి 
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రవి నారాధింవ(జొచ్చె న్మతి నదితి ([వయత్నంబుతోడ న్నిరాహా 

రవిధిస్వీకారనానా వతనియమధురారమ్య యె సంతతంబున్. ” (7.90) 

దానవులచే నపహృతరాజ్యు లైన నిజనుతుల కభ్యున్నతి సాధింప దలంచి 

యదితి దివాకరుని(గూర్చ్ని తప మొనరించినది. నుత దై న్యావస్థకు మాతృహృదయము 

దుఃభితమును ఉద్వేగవంతమును నైనది; వైగా నవితృదేవత్నాపార్థనాదికమునందు 

భ క్రిభావమును, నియత వతదీక్షయం దుత్సాహమును భాసించి, యామెచి త్తవృ క్రియందు 

మధురవిలంబితవృ త్తితో. గూడిన [(దుతదీ ప్రి కనువించుచున్నది. దానిని మారన మధ్యమ 

గతి గలదియు, గురులఘునమనివేశతపాదములు కలదియు నైన మహ్మాసగ్ధరయందు 

వర్ణింప సమకట్టుట సమంజసము. రౌదాదులయందు థాసించు విశుద్ధోజోగుణది వ్రిని 

మందీకరించి వృ త్తపూర్వార్థమున సూర్యగుణకీ ర్తన రూ పభ క్తుత్సాహ మును వ్యంజింప( 

జేసెను. ఉత్తరార్థమున నల(తియల 6తివదములతో [పారంభమై దీర్షనమానబంధుర 

ముగా బరిణమించిన వృత్తపాదములు నృపయత్నకృత తపశ్చర్యాదికమును, సంతత 

(వతనిష్టాశీలమును [గమముగా వ్యంజింప(జేయుచున్న వి, గ్రీవు త్రినహజ మైన మాధుర్య 

మును __ “నిరాహారవిధిస్వీకారనానా వత నియమధురారమ్యయె” యను నమానమునందలి 

కర్తనీలము లైన రవర్ణములతో ననునాసికము లైన నమవర్ణనములను( జేర్చుట 

వలననే కాక నియమధురా “రమ్యమ యని వర్షించియు మారన వ్య క్రీకరించెను. 

(ప్రత్యక్షమూ ర్తి యెన నవితను నారాధించుటయందలి అదితి భక్త్యుత్సాహోద్వేగము 
లిచ్చట మహానగ్గర యైన ర్తి కువలయాశ్యోపాభ్యానమున మదాలనను బునరుజ్జి వితగా( 

బొంద సమక ట్టి వాణీ పసాదలబ్ద్ధనంగీత సాహిత్య పాభవముతో మహేశ్వరుని థజించి 

మెన్చీంచి కామితార్థము సాధింపందలచిన యశ్వతరునిచి త్తవృ త్తియందలి భక్త్యుత్సాహో 
ద్వెగము లతనిచే దర్శింపంబడిన శివమూర్తిని వర్షించుటలో మహానగ్గరావృత్త మైనవి, 

శక 

_శుతికాంతావ క్త9పద్మన్సురిత బహువిధ స్తోత నవ్యార్థ జాతో 

దతవెచి తీనిమగ్నాత్మకు సురమునిగంధర్వవిద్యాధ రేం దా 

ర్చితపాదాంభోజు( గాంతీశితృదళశ తద్భృ(క్చివతిబహ్మ సేవా 

సతత పేమాత్మచేతో జనిత ఘనదయాళాలి. జం దార్భ మౌళిన్. 01 (ల.5లీ) 

సావేగ మైన చిత్తవృత్తి మహ్మానగ్గరయందు వర్తింప(బడుట శేమెంందమతము. 

అమూలక : మైన యీవర మేశ్యర వర్ణనము ఉదాత్త వస్తువర్ణ నాత్మక మై విస్పృతవిశేషవృత్త 

మహత్యమును జాటుచున్నను, తద్యర్థనమునం దశ్వతరుని చి త్తవృత్రి వ్యంజించుటయే 

మారనయభిమతము. విగతబీవ యిన మదాలనను బతికించుట యసాధ్య మైన 

విషయము.అసా ధ్యకార్యసాధన మున నశ్వతరునిచి త్ర ముత్సాహముతో నిబిడమై యున్నది. 
వర మెళ్వరద యాలలబ్రిని గూర్చి చిత్తము సావేగమై యున్నది. శివదర్శనమున నుత్సాహము 

నదికరించిన యావేగము- భాసీంచుట నవాజము. మారన తవ్చి త్రవృ త్తివ్యంజక ముగా 

నిర్విరామచ్చేద మగు చంధమున ఛందమును నిర్మించెను, “నద్ధర అసంన్యూత విఠామ 
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మైనచో కోభించు నని కేమేందు( డనెను. ఏడేసియక్షరములకు నస్ఫుటమైన విచ్చేద 

ముండినచో (సగ్గరయొక్క_గతి స్పష్టముగా నుండు ననుట నత్యము, కాని, విచ్చేదనియతి 

తెలుగున లేదు, విశేషించి వృత్తమును స్వన్వరూ వముతో ( (బదర్శించుటయందు శిల్పము 

లేదు. దానిని రసోచితమైన తీరున భిన్నగతుల నడిపించుటయందే కవినైపుణ్య మున్నది, 

విచ్చిన్నములై న ఖండములను కలివి కుట్టి యఖండపాదముగా నిర్మించటయు వ్యంజ 
కతాద్నషిచే నిర్మాణశిల్ప మే” యనెడి డా. పాటిబండ మాధవళర్మగారి వచనము లిచ్చట 

రి 

స్మరింప6దగినవి, 

ఉరగహతు లైన మునులను నజీవు లగునట్టు తన్నవతాపమహిమను వెలయించి 

మరుత్తుండు లబ్బయశస్వి యె రాజధానీనగరమునకు వర్షోత్సాహదీ ప్రీతో తిరిగివచ్చి, తన 
వైభవ మెల్ల నుల్చసిల్ల, వనిత లక్షతవకరములు సల్ట రాజవీధి నుత్సవమున వెడలుట 
యీ క్రిందిమవా న్రగ్గరావృ త్ర తమున వర్గీతము. 

“భవన పాసాదహర్మో 3పరితల విలనద్చాలికా లోచనో ద్య 

ద్ధవళాంచశణితో డ ననప కయి సితముకానమేతాక్షత ల్బ 

ర్వ వరిష్టుం డామరుత్రావనివతి చనియె నై భవ ముల్లసీల్ల 

న్వివిధాలంకా రళోభావిభవవిరచనా విస్ఫురదాజవీధిన్”. (8.275) 
ఇందు విజయోత్సవము వస్తువు. మహావీరగౌరవరూపమైన పురజనహర్తో త్సాహ 

సంరంభము వర్గ్యము. నాయకు డైన మరుత్తుండు ''వరిష్టుండు”. ఆనయగా మారన 

త ద్విశేషణముచే (ము డనియు, విశేషించి తరుణవయన్కు; డనియు చెప్పుచున్నాడు. 

వృ త్తపూర్వార్థమున భవనోవరితల విల సద్బాలికాలో చనో ద్యద్ధవళాంశు శేణిని నితముకా 

సమేతాక్షతలతో గలివి నమో క్యలంకారనుందరముల నొనర్శ్ని తరుణవయన్సు.. డై డన 

దపభువుచె వై( జల్లినట్టు చెప్పబడినది, కావున హర్షోత్సాహసమన్విత మై మెన యీదృశ్యము 

నందు కించిచ్చృంగారన్ఫూ రియ: గలిగి కించిత్ మధురవృత్తి కాస్కారము కలిగించు 

చున్నది. లకారాను పానశోభిత మైన యీభాగ మావృత్తిని వ్యంజింప(జేయుచున్న ది: 

వృత్తోత్తరార్థమున నవనీవతి వె భవవ్యంజక మైన వివిధాలంకారకోభానిభవమైన రాజవీథి 

వర్ణి తము. విలన్నదాజవీథి పురజనులచే రాజు వరిష్టు( డని భావింప(బడుటకు(బతీక, 

నరపతి గమనవర్లనాత్మక మగు తృతీయచరణమును నాతినమానముగను, వదవిరామ 

బహుళ ముగను నిర్మించుటవలన రాజపురవీథిగమనము మందమంగముగ సాగిన దనియు, 

నతనిచి త్రవృ తి నుఖకరవి శాంతి కాకర మైన దనియు న్పష్ష మగుచున్నది. వుర ఏథి 

వర్ణనాత్మక మైన చతుర్ధపాద మేక సమానఘటిత మగుటచేతను, _బాసా క్షరబహువారావృ క్రి టి 

చేతసు, నుదిర్హ మును, 7 భాలంకృతమును నై నెన రాజవీథిని6 దలవించుచున్న ది. మందీ 

కృతోజో గుణవిశిష్టమె, మధ్యమగతియు నైన యీవృ త్త తము సుష్టుగా హర్ష త్సాహవ్యంజక 

మగుచున్నది. ' 

““పొలియింతు నేవి నంచు న్ఫుజబల వటువిన్ఫూ ర్రిమై దాక శుంభుం 

డలుకం దన్మాతృవర్గం బడర. గవినె ని టన్నయుం దమ్ముండు న్ని 
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క్చల మేఘద్యంద్యలీల న్మరనముదయవర్షంబున నవ్పిన స్వ నే 

ని అనతోగ_దండముకా విరతశరము లానృష్షీ (మింగంగ( “జేసెన్”, (6. 192) 

చోవిరన్య భుజదండానాం వర్షనే _నగ్ధరా భవేత్" ఆను కాత్యాయనో క్రి ననుస 

రించి వంభుని భుజబలవిన్ఫూ రిని వ్యంజింపంజేయట కీవృ త్తము నమర్థ మగుచున్నది. 
నిశ్చలమేఘద్వంద్వము[ క్రియ శోభిల్రి శరవర్షము కురిపించిన శుంభనిశుంభుల రౌ దాతిశయ 

మును, కోదండముకా విరతశరపరంపరతో విలానముగా (తి వీరశరవృమ్షిని మింగిన 

న వమాతృకల దివ్య పతాపమును వృత్త తమున భాసించి, రౌదవిజృంభణమును శాసించిన 

వీరరనన్ఫూ ర్తి యనుగమ్యమాన మగుచున్నది. “హొలియించు నేవి” నంచు. గియా 

వధానముగా హుంకరించు దనుజవీరులయందు కియాబహుళ మైన రౌదము వ్యంగ్యము, 

(వగల్భవిరహిత మెన న వమాతృకలయందు గూఢ వీరము వ్యంగ్యము. మధ్యమగతి 

యైన యీవృ త్త మీరండురసముల సంగమస్టానము. 

9. మత్తకోకిల: 

లఘ్వక్షరబహుళము లైన పాదములు గల యీవృ త్రగతి యించుక [దుతము. 
మధురభావావేశచి త్ర దుతగతి నీవృ త్రము వ్యంజింపండేయంగలదు. మహాభారతమున నీ 
వృత్త మధికముగా వాడబడినది. ''భారతమునందలి నలుబదియేడుమ త్రకోకిలములు 
నానావిధములై న సందర్భములందు నానారసార్థములనిర్వహణమునం దుపయు క్రములై 
యున్నవి. స్త్రవనమున, ఉపదేశమున, కథనమున, వర్గనమున, నంభాషణమున. బెక్కు 
తె (గుల సీవృ త్త ముపయుక్ళ మై యున్నది. కోధము, శోకము, ఉత్సాహము, పళ్ళా 

తాపము, దైన్యము. హర్షము-మున్నగు ననేకభావములను వ్యంజించు వాక్యము లీఛంద 

మున నిబద్ధముల్నై యున్నవి.” కవ్మితయములో నన్నయ యీఛందముల నథికముగా 
వాడెను. కాని, తిక్కన న్నిగహమును (బకటించి యొకస్త్రీపర్వమునందే రచించెను. 

ఎజ్జన నన్నయ ననుసరించెను.. కాని, మారన తనగురువుగా రైన తిక్కనగారినంయ 
మనము నలవజచుకొని మార్త ండేయపురాణమున మతకోకిలములను రెండింటిని మ్మాతమె 

రచించెను. 

“ఏమి చెప్పుదు మేము నీకు మునీం|ద ! యవ్పుడు తండి మ 

మ్మామిషంబుగ నాఖగంబున,కామతింవ( దలంచి తా, 

బేమవంతు (డు వోలె తుదత( బిల్చి యెొంతయు మాగుణ 

స్రోమముం గొానియాడి యి ట్రను దుష్టనిష్టరభాషలన్ .” (1.72, 

ధర్మవక్షులు శమీకమహార్షికి తమకు పూర్వజన్మమున గలిగిన వీతృశావమునకు( గల 

కారణము వివరించనందర్భమున నీవద్యము చెవ్ప(బడినది. నుక్ళపనినత్యదీక్షను బరీ 
కింవ నెంచి యిందు డొకసారి విహంగాకృతితో నేగి యతనిని నరమాంన మాహాధ 

ఏ. అం. మ, భా, భం. ?. వుట = లీక్షర్, , 
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ముగా యాచించెను. సుకృుశు( డందుల కంగీకరించి, పుత్తుంల౬ బరీక్షింప నెంచి వారి 

నాపులుగుల కామెతలు. కమ్మని కోరెను, అదియే ' వారి శావవృతాంతమునకు నాంది 

యైనది. విశిష్టహేతునిరూవణనమర్థ మైన కథార్థమును వివేషవృ త్తమునం జెప్పుట 
యిచ్చటివిశషము. ఖగజన్మ మెత్తి వితృళాపాగ్నితప్తు లై ఖిన్ను లై యన్నవారు పులు 
గులు, 'పూర్వజన్మన్మరణమువలన నధికముగా నార్జ “ముల్రె, యద్వేగవంతములై న వారి 

చిత్రములు మధురావేశచి త్త దుతి నొంది యండును కావున. దద్య్యంజకముగా నీ 
ఛందము సార్థకమగుచున్న ది. 

ఇది మిశగతియందు విలంబితవృుత్తి యెన ఛందము. అవరోహణము శోకాది 
భావములచే గళిత మగుచున్నచి త్తవృత్తికి. దగినది, [పకృతావస్థలో కోకించుచున్న 
పతులవాక్యము లం దుచితములుగా నున్నవి. మజియు వారివాక్యములందు తండ్రిపట్ట 

గలిగినకోవము “కుది “దుష్ట 'నిష్టరి అనుపరుషాక్షరములందుమాతమే వ్యక్త మగు 
చున్నది. జగణములయందును గొంత తద్దీభీ కలదు, కావున నిందు కోకమునందు 
కోధనంచారము వ్యంగ్యము. 

మత్తకోకిల మధురభావావేశచి త్తవృత్తిని మాతమే కాక పరుషము లైన రౌదో 
త్భాహాదులను గూడ వ్యంజింప సమర్థ మా నని మారన తనరెండవమ త్తకోకిల దాారమున 

నిరూవించెను. 

“కోటికోటినహ్మ ననంఖ్యలు కుంజరంబులు. దేరులు 

న్లోటకంబులు( దోడరా[( బటుఘోరవిక్రము( డై మరు 

తోటి నెల్ల లులాయదై త్యుండు దోలి శాంభవిమీది దోః 

పాటవం వెనంగంగ దోమరబాణశ క్తికృపాణముల్,” (6.88) 

రౌదరనవఢాన మైన దేవీనప్తశతిలో: |బతినాయకు( డగు మపాషానురుండు 
దేఎపై పిజ్బంభించుట యిందలివస్తువు, మూర్భన్యటకార పానయు(, బరుషమహా పాణాక్షర 

యతులును మహిషానురనెన్యగతియందలి పారుష్యమును, ఘోరనాదమును వ్యక్తము 

చేయుచున్న వి. దేథమపాదవిన్య శ న మైన యథా సంఖ్యము త్యదాక్షసుని వెంట నడచు 

నెనిక వ్యూహగతిని వ్యంజించుచున్నది. “నహన” “లులాయ” “కృపాణ” జగణము 
లను పాదనిజస్థానములందు నిబంధింప(జేయక యన్యన్గలములందు భాసింప( జేయటతేం 

[బతినాయక రాదో దేకప్తతి యస్థానపతిత మైన దని ఛందో వ్యం గ్యము, కృృతార్థ మగు 

రౌ|దము ఆరోహణో త్తు తిమయము కావలెను. ఇది యవరోహణమునం దీషత్తుత మగు 

చున్నది. కనుక అక్కృతార్ధ్థరౌదవ్య క్రికి దగియున్నది. 

10. తరలము : 

మ త్తకో కిలావ్భ త్తపాద్యవథమగుర్వక్షరమును రండు హన్వముల నానరించినచో 

తరలావృత్త మవతరించును. కావున నిదియు మ తకోకిలవలెనే మధురా వేళచిత్తవృ త్తి 

వ్యంజక మగును. ““తధల మనంగా ఛంచలము, తరంగితము, కంపిశము ననియర్థ ములు . 
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తరలవృ త్రగతియు నట్టిదే. హర్షాదులవల్ల హృదయగతి చంచల మెన యవస్థను వర్ణించు 

టకు తరలము తగియుండుమ,., *., కవితయమువారి. తరలవృ త్తపయోగము నానారన 

భావములం దగువడుచున్నది. రతి, విస్మయము, పీతి, వార్షము, మున్నగు మధురభావ 

ములందును, [కోధము, భీతి, దుఃఖము మున్నగు దీ ప్రభావములందును తరలవృత్త 

[ప్రయోగ మున్నది. దుతకథనమున( శ్రియాత్యరావర్ణనమున( దరల|వయోగము కన; 

బడుచున్నది, కొన్నియెడల నామముదము( గలదు. తిక్కన తరలము లన్నియు కోక 

తరళచి త్తవృ తి వ్యంజకముగనే యున్న”10 వని డా. మాధవశర్మగారి పరిశీలనము. 

తిక్కనసోమయాజి తరలవృత్తముల నాక్కస్ర్రీపర్వమునందుమ్మాత మే వాడి 

నట్టు మారనమహాకవియు నీఛందముల నాలుగింటిని నొక్క. ద్వితీయాశ్వానమునందే 

రచించెను. అందు రెండింటిని నిర్వదచి త్తవృత్తి గల పాతలముఖములందు నిబం 

ధించెను. అవి: 

(1) జడు 6డు తనతం|డితో( దనవూర్వుజన్మ వి శేషముల(గూర్చి చెప్పుట : 

“ అనిన. దండికి( బుత్తు( డిట్లను నర్గితో( దొలుబామునం 

దనఘ : విపుండ [(బహ్మవిద్య. బరాయణత ఇము( బొంది వెం 

ఫొనర నేను గురుండ నె కర మొప్పుశిష్యులు తత్త వి 

దృనులుగా నొనరించి యొక్క_యుదాత్త వుణ్యవశంబునన , (2.80) 

(2) కువలయాశ్వోపాఖ్యానమున నశ్వత రుండు తనవుత్తులను మి|తున కెట్టి 

యపక్ళతి నొనరించి రని వశ్నింవ నాగకుమారులు నుడివిన వాక్యములు : 

“ అనినం బుతులు తండితోడ( గృతార్జు. డాత(డు వానికి 

నిను _వియం బొనరింప శక్యమె! వెల్సుతెేనికి నైన నా 

తని కిలం గలయట్టి రత్నవితానవస్తుచయంబు వా 

హనము లీయురగాలయంబునయందు లే వహివల్తభా 1 (2.272) 

వెనన్నివేశములందు జడుండు నరజన్మ మె త్రి నంసారచ|కమున గర్భదుఃఖ 

మరణసమితియందు |బుంగితి నని నిర్వేదము చెంది వికలచిత్తమన నున్నవా(డు. 

నిర్వేద మాతనిచిత్తవృ త్తియందు స్థాయి. తండి కాత(డు తనవూర్వుజన్మ వృతాంత ము 

నెజింగించుచు పునర్జన్మహేతువైన తనయజ్ఞానమును నిరూపించి, చెపవ్పుచున్ననందర్భ 

మిది. పూర్వజన్మమున జడు( డొక్కబహ్మజ్ఞాని యగు గురూత్తముండు. ఉదాత్త 

పుణ్యవశమున నతని కట్టిజ్ఞానము లభించినది. దానిని శిష్యులకు బోధించు నదృష్టము 

సంభవించినది. పూర్వజన్మ వై భవవి శేషన్మరణము న దాతా లికముగా నతనిచి త్త మున 

గొంత హర్షోత్సాహము భానించి నిర్వేదదుతియందు కొంత మధురా వెైళవృత్తి (వకాశిం 

చినది. దానిని మారన తరలవృత్తమున వ్యంజింప.జే నెను. 

10. ఆం. మహా, భార. ఛందళ్శిల్పము వుట. లిక8ి; లిర్1, 
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నాగకుమారులు గు ప్రముగా. గువలయావ్వనిస్నేహమాధుర్యమును జూరంగొనిన 

వారు. తండి వారిస్నేహమునకు( (_బతిఫలముగా( గువలయావ్వున కే మిచ్చినా రని 

[(పశ్నించినప్పుడు తమ నిసృహాయతకు వారు చింతిల్రినారు. మదాలసావియోగదుఃభితు( 

యున్న కువలయావ్వుని కెట్టి రత్నరాసులును, వాహనాదులును (బీతి, గల్లింప( 

జాలవు కనుకను, విశేషముగా నాత( డైందనంపదకంటె మిన్న యగు నంపద గలి 

గినవా6 డగుటచేతను వారిపత్యువకారనమన్య మజియు జటేలమైనది. సుహృన్ని ర్వేదము 

తమదిగా భావించి విషజ్డులె యున్న నాగకుమారులు నహజముగా నిచ్చట నిర్వేద 

మూర్తులు. వై పెచ్చు _పత్యుపకారసామర్ధ్థ్యవిరహితుల మని తండియెదుట( జెప్పవలని 

వచ్చుట వారిచిత్తమును మజింత గా, గుందించుచున్నది. కాని, వారియుక్తులందు కువల 

యాశ్వవై భవాతిశయవర్ణ్షననస్వూర్తి కలదు. కావున నుహృద్యభవన్మరణరూపమైన 

హర్షము వారిచి త్తముల ను త్తరంగిత మొనర్చుచున్నది. కట్టు నిర్వేదచి త్తమందు 

భానించు హర్షవిశేషమును వ్యంజించుటక్తై పైవృత్రమువలె నిదియు నిచ్చట( (బయో 

గింప(బడుట మారనరచనలోని ఛందస్సంవాదశిల్పమున కొక తార్కాణము ! 

విభిన్నక థార్థనంఘటిత ము లయ్యు నీవృత్తములు సమాంతరవిభావచి త్తవృ తి 

వ్యంజక ములుగా మారన భావించినా. డనుటకు పద్యముల యెత్తుగడలలో “అనిన. 

దం|డికి( బుతు లిట్టను . 2 “అనిన. బుత్తు9లు తండితోడ”నిని యుండుటచే 

శబ్దార్థ భయసామ్యము గొచరించుచున్నది. వృ త్తమున నహజముగా భాసింపవలసిన 

జగణప్పుతిని విశేషణ మొనర్చి, భ, ర, న, గల గణములవిస్ఫూ ర్తి నధికతర మొనర్చి 

యుండుట చే నవరోహణోన్యుఖ మైన |దుతగతి ఛందమున థాసించి పా్యాతగత మైన 

చిత్తదుతి (పన్చుటమగుచున్నది. 

తిక్కన తరలమును శోకతరళచి త్తవృ తివ్యంజక ముగా స్రీవర్వమునందు వాడ(గా 

మారన తిక్కన యడుగుజాడలలో నడచి [ప్రధానముగా విషాదచి త్తవృ త్తివ్యంజక ముగనే 

తరలను మార్కండేయమున వాడియుండెను. మారన వాడిన నాల్గుతరలముల లో 

మూడింటికి “నికారమే పానయై యుండుట వానిపయోజనసామ్యమును జాటుచున్న ది. 

మారన మజీయుకతరలమును నారకబాధలను వర్ణి ంచు నవనరమున( బరాంగనా 

నక్తులును, దివానురత మొనర్చిన పాపులును అనుభ వించుబాధావి శేషములను బేర్కొనుట 

యందు నిబంధించెను. 

మారన రచించిన నాల్లవతరల మాశ్వాసాంతపద్యము. దీని నీత! డు ద్ధాళవూర్వక 

ముగా రచించినట్లు కానంబడుచున్నది. మారన | పతియాశ్వాసాంతమునందును మూండు 

పద్యములు రచించెను. అందు రండవ, మూ(డవవద్యములుగా కందము _ మాలిని అను 

వానినే సర్వత వాడెను, మొదటిపద్యముగా( జంపక మును, ఉత్ప్సలమాలను ఒకటి విడిచి 

యొకడానిని వాడేను. కాని, ద్వితీయాళ్వాసాంతమున మాత్రము తరలను గై కొనెను. 

ఈయాశ్వాసమున బహువిధనరక వర్షనలును, వివిధసం_గహోవకథాదులును 

జెప్పంబడియుండుటచే విషయవై విధ్య మేర్పడి వఠితచిత్తమునకు తరల్నదుతిని కల్పిం 

f £1] 
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చును. కావున _శోతృచి త్తవృ త్రివ్యంజకముగా మారన యాశ్వాసాంత పథ మవృ త్త్రముగా( 

దరలము నిన్నుకొనియుండవచ్చును. 

11. ఉత్సాహము: 
ఈనృ త్తమయొక్క రనవ్యంజకత్యమునుగూర్చి డా. పాటిబండ మాధ వశర్మగా 

దెట్టు _వాసిరి : '““వడుతిమా. తాకఖండముల పె నొక్కగురు వుండుట ఉత్సాహల క్షణము, 

అనగా ఉత్సాహ _త్యనగతివృత్తము. ఆవ్న త్తియందలి మూ('డుమా[తలు నగణము 

గాని హగణముగాని కావచ్చును, నగణ మావృ త్త మైనచో గతి [దుతతర మగును, హగణ 

మావృత్తమైనచో గతి మధ్య మగును. నగణహగ ణములు పర్యాయావృ త్రము లైనవో గతి 

[చుత మగును. త్యనగతి యగుటచే లయ దుతమే. గలాంశబాహుళ్యముచె 6 ద్వరా 

న్వుత మైన చిత్తవృత్తిని వ్యంజించుటప ఉత్సాహము యోగ్య మగు నని భావింవ( 

దగును ....., ఉత్సాహము వీరరనస్థాయిభావము. నామసామ్యమునుబట్టి ఉత్సాహవృత్ర్తము 
ఊఉళ్ళాహవ్యంజక మని విశ్వసింప (బడుచున్నది. దుతగతిచేత( గూడ యీవృ త్త త్రము 

ఉఠ్సాహవ్యంజక ము కొ(గలదు, అవరోహణగతి యైనప్పుడు యుద్దోత్సాహవ్యంజక ముగా 

నంత నమర్గము కాంజాల దని చెప్పవలసీయుండును” 11 

నన్నయాదు లుత్సాహవ్మ త్రమును వీరరనవ్యంజక ముగా గొన్నియడల వాడినను 

తక గ్రానసో మయా జి తాను మహాభారతమున రచించిన నుత్సాహవృ త్తన వ్రకమును గరుణ 

రనపధానమైన  న్రీవర్వమునందే రచించెను. మారనమహాకవి మార్భండేయమున 

నీవ తములను మూ6డింటిని మా|తమే వాడెను. అందు రెండింటిని కరుణరసవ్యంజ 

కములుగా6 |బథ మాశ్యానమున బలరామతీర్ధయా తాగమననిశ్చయా వనరమున రచించెను, 

మజియొండువృ త్రము దయా వీరవ్యంజక ముగా ద్వితీయాశ్వానమున నిబంధించెను. వీర 

దశభేదములలో యుద్ధాదులు పరుషదీ పవృత్తులు. దానదయాదులు మధుర్శదుత వృత్తులు, 

అఆఅవరోహణగతి యగుటకు ఏలున్నయీవ్న త్రము యుద్ధా త్సాహములం దుపకారి కాక 

పోయినను దయావీరాదులయందు సార్థకము కాగలదు. కావున, మారనమహాకవి యా 

వృ త్తరసవ్యంజకత్వశ క్తిని గుర్తించి దయావీరకరుణాదులయందు వాడి తన రన జ్ఞతా 

సామర్ధ్యమును (బకటించెను, 

“హరికి? (బియుండు నరుడు గాన హరి దొఅంగ డన్నరున్ 

హరి దొజంగి యేను గొదవాథినాథు. గూడ నె 

బ్రరుగనెర్తు బాండుత నయులందు నిల్చి కొరవే 

శ్వరుని శిష్యు నెట్టు వారు చంప(,జూతు నక్కటా £” 

“వారు వీరు నాకు బాంధవమున నొక్క_రూవ యె 
వ్వారి గాడ నొల్ల బంధు వర్గముల్ చలంబున 

11. ఆం. మ. భా, ఛం. శిలృము. పుట. = తిరి. 
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నోర జూడ6 జాల. దీర్ణముల కు. జటోయెద న్వగం 

గహరుచుండ నేల యని ముకుందునకు. [బియంబునన్.” (1.129.180) 

బలరామ వితర్మవర్ణ నాత్మకము లీరండువృ త్తములు, తతృమయమున బలరామ చిత్త 

వృత్తి కరుణార్డ్రము (1.128). కురుపాండవు లాదెవునికి సములై న బంధువులు. వారి 
మధ్య పోరు కలుగుటయే యాతనిచి త్రమునకు దుఃఖహేతు వైనది. విశేషించి యాత. 
డాపోరున నేకవక్షవర్తి యగుటకు చిత్తమున నంగీకరించుట లేదు. కావున నతనియందు 

వితర్మ్హ్ల మంకురించినది, యుద్ధ వెముఖ్య మొకవై వును, బంధునాశదుఃఖము మటియొక 

వైపును జేరి యాతనిచి త్తమును (గుంగందియుచున్నవి. కావున [దుతమును, నవరోహ 

ణమును నైన యతనిచి త్రము నగణహగణానుకూలముగా స్పందించుచున్న ది. అది 

యుత్సాహవృత మైనది. చింత మిక్కుట మగుటచె నది వృత్తద్వయ వ్యావ్తమై దీర్చ 

మైనది. బంధువర్షములో నాతనికి హరి ముఖ్యుడు. ఆవైన శిష్యందు కౌరవేశ్వరుండు 

ముఖ్యుడు. ఆతరువాత బంధువులు పాండునందనులు ముఖ్యులు, అందు హరి నరవక్ష 

పాతి. ఆమాట యనుకొనినతోడనె చిత్రము [దుతిమంత మైనది. “హరికి. [బియఃడు 
నరుడు” ఆను నగణతయనంపుటి ముమ్మాటి కది నత్య మనున ట్లతనిచి త్రమున 
కాసించినది. అతని దొజంగుట దుర్భరము కావున నచ్చట ఉద్వ్యేగము భానీంచి జగణ 

ఫృతి రెకె తినది, ఆపైన. గొరవాధినాథుని గూడుటకు(గాని, పాండుతనయల పక్ష మవ 

అంబించుటకు. గాని చిత్ర మనుత్సాహమును దాల్చి, హగణాకృతిలో న్పందించినది. 

పోరు కలిగిన శిమ్య(డు పంచ పాణములు వదలుట తథ్య మని కాబోలు హగణపంచక 

మున నాతనిచిత్తము దుఃఖ మగ్నమైనది. “అక్కటా [” యని వాపోయినది, బంధువర్గ 

ములు పోరుచుండ చూడ(జాలని యతనిచితానుతావము హగణబహువారావృత్తి యెన 

ద్వితీయాత్సాహవూర్వార్థమున స్పందించినది, “ముకుందు” నకు “వియంబు” "నేయ 

నిశ్చయించు నతనిచి త్రవ్య త్తి హగణసంయుక్త మైన జగణస్పూ ర్రితో నవరోహణ మయ్యు 

నుద్వేగనపాత మె భాసించిన ది. హృదయక' ర్తనవ్యంజక మగు రకార పానము వృత్త 

ద్యయమున వ్యావించి, చి త్తశతోభమును వ్యంజించినది, కరుణో ద్యేగ మైన బలరామచి త్ర 

వృత్తి యి ట్రీవృ త్తములందు సార్థక మగుట విశేషము. 

వై దేవుండు నరకదుఃఖితులను గాంచి నహానుభూతితో దుఃఖమగ్న మైన చిత్త 

వృత్తి వహించి యుండెను. ఇంతలో ధర్మే్య్యదు లతనిని బుణ్యలోక మునకు గొంపోవ 

విమానము దెచ్చి దాని నధిరోహింవ( గోరిరి. 

ఆనుడు నతడు ధర్ముతో మహాత్మ । మమ్ము గావవే 

యనుచు శరణువెడు యాతనా ర్రజనుల వీడి రా 

ననిన వజి వీ రఘూత్ము అగుట నరకవాను లై 
రనఘ ! నీవు పుణ్యవరుఃడ వమరపురికిం దగుదు రాన్.” (2.187) 

అనెను. ధర్మేందులు విమానము తెచ్చుటతోడనే వై దేహునిచిత్తమన [దుతగతి 
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థాసించినది. నగణదంయ మద్దానిని వ్యబించుచున్న ది. వెంటనే యత(డు “మహాత్మ 1" 

యని నంబోధించి తనయం దుత్తుతిగా జనించిన యుద్వేగమును వ్య క్రీకరించెను.'' మమ్ము 

కావవే ? యను నారకుల _పొర్ధనమును న్మరించి హగణద్యయమున నవరోహణాత్మక 

మైన విచారమును, అంత్యప్పతా క్షరజన్య మైన నా రకుల దయనీయావన్థను చర్యణము 

చేసి “ శరణు వెడు యాతనా రజనుల ఏడిరాన్*” అని నిశ్చయించెను. అందు నగణ 

మీిత మైన హగణావృ త్రి యతని కరుణన్మరణచె జనించిన దయాభావవేగమును 

సూచించుచు “కావవే” యన్న నారకులయా ర్తికి._బతిధ్వనిగా “విడిరాన్” అను పతాంత 

'కియాన్ఫూర్తి భాసించుచున్నది. ఈవాక్య మతని దయావీరస్పోరక ము. తచ్చవణమున 

నిశ్చాలుండైన ధరుడు కొంవింవలేదు కాని వజియయ్యు సురేందు(డు మాత మను 

కంప( జెందినాండు. నహానుభూతిచే నతనిచి త్తముకూడ |దుతిమంత మైనది. కాని రాజు 

నకు నారకుల నిజస్థితి( దెలుపు బాధ్యత యొకటి నంక్రమించినది. “రి రఘాత్ము అగుట 

నరకవాను ల్ రనఘ:ః' అని గుర్వక్షరములను లాగి “వి” “9 దీర్భ వక తమన్యర 

విహొతములైన వ్యంజనములతో నెత్రిచూవించి, “అఘాత్ము” లనుచు ను క్రియందలి 

అధికేపోత్సుతిని జగణమున దీవింపజేసి “అనఘ 1” యని నంబోధించెను, నగణవునరా 

వృత్రిచె ననునయత్వరను |బకటించెను. వైదేహుని బుణ్యపరునిగా. జెప్పుటయందును 

న గణబాహుశళ్యమును దాటించి, కొంతయుత్సాహహమును [బకటించెను పాదాంతమున 

“రాన్” అనువ్హతాక్షరమును వె దేహో క్రికి పతిధ్వనిగా నిబంధించి న్వర్గ గమనార్హతను 

జాటిచెప్పెను. న్వర్షగ మనార్లు( డయ్యు నరకబాధితుల దీనావస్థను భావించి వారిని 

రక్షింవ(బూనిన వై దేహునిదయావీరమే యీవృత్తమున( [బతిపాదిత మైనది. ధర్మో 
దాత్తు. డైన దయావీరునిచి త్తవృ త్రి నుత్సాహవృ త్రము నామసార్థక్యముచేతను 

సమర్థింప(గలుగుట యిచ్చటివి శేషము : 

12. తరువోజ: 

_ద్విపదపాదములను రెండింటిని గలివినచో నొకతరువోజవృ త్తపాద మగును. 
మహాభారతమున. గవితయ మీవ త్ర తమును వాడినవిధము నిట్టు డా. మాధవశర్మగారు 

వివరించిరి. “తరువోజ యలనము, నుక్కమారము నె న ఛంద మని కవి తయమువా 

రభి| పాయ పడినట్టు వారిిపయోగమును బట్టి యాహింవందగియన్న ది. చింత, శంక, 
దైన్యము, గానీ, శోకము మున్నగు నలనచి త్తవృత్తులందె తరువోజలు తఅచుగా, 

(బయోగెంపంబడి యున్నవి. విశేషించి భారతమునందలి పందొమ్మిది తరువోజలలో 

నేడు తరువోజలు స్రీవాక్యములై యుండుట చే విన్నకోట పెద్దన యన్నట్టు సై్ర్రణమైన 

వృ త్తముగా; గవితయమువారు భావించి రనికూడ తలంపందగియన్నవి. "12 

మారనమహాకవి తరువోజవృ త్రమును మహాభారతకవులవలెం గాక ఏీరరౌ(దాది 

రసములందు6 గూడ న నుపయోగింపందగిన దని భావించినట్లు కాన(బడుచున్న ది. 

12. ఆం, మహా. భార. ఛంద. సల్ప. వుట. 860. 
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మార్క_ండేయమున రెండుతరువోజలు కలవు. అం దొకటి హరిశ్చం|దో పాథ్యానము 

నందు విమ్నెశ్వరుండు రాజహృదయము నావేశించి, యతనిని వీరమూ రిగా భాసింవ( 
జేనిన వృత్తాంతమును జెప్పుచున్న ది. 

'“'ఈరాజు(|బేరించి యీమునిరాజు నెద నొవ్యం బలికించి యీతని _కోధ 

మారంగ6 జెనెద నంత నీవిద్య లలజడింబడ కేగు నని నిశ్చయించి 

యారాజు మది సొచ్చె నావిఘ్ప రాజు, హాయని మజియును నాయడు టెలు(గు 

లారాజు వైంపక యతితీ వకోపహాన భీషణవక్తు)( డై యిట్టు లనియెో”. (1.151) 

ఇందు హరిళ్చం|[దు (డు వీరరసావిమ్ష డగుట _వధాన్మవతిపాద్యవిషయము, 

ఆరాజున కాలంబనవిభావములు “హో” యని తరుణికంఠములతో విలవించువిద్యలను 

వపింప(జేయు విక్యామితు(డు. తరుణుల బాధించు ముష్ట్లరుని క్షతధభర్మము నాశ 

యించి శిక్షింప రాజునకు కోపము జనించినది. అది విఘ్నేళ్వరా వేళముతో నుత్క్హట 

రూవము( దాల్చినది. దుఃఖిత లగు విద్యల యందు దయయు, తద్దుఃఖహెతు వగ ముషి 

యందు కోపమును రాజుచి తమున భాసించుటచే కరణాను_పాణితవీర మిందు వ్యంగ్యము. 

మారన రండవతరువోజను దృతీయాశ్యానమున మదాలస యలర్కునకు చేయు 

తత ధర్మ(వబోధమున రచించెను, 

“అనురాగమున నోలలార్పు జాంధవుల 

ననఘ : ౫ శవవిహారాలావలిల ( 

బను లెల్ల( జేయుచు భ కి మీతండి( 

బరితుష్టు( గావింపు బాలకంబు మీ(ది 

మనసిజనుఖ కేళి మగువల దెల్పు 

మహనీయయొావనమదవి భమమున 

వనమున మునివృ త్రి వార్థత మందు 

వర్తింవు వనవాసివర్గంబు అలర : (8.126) 

ఇతాకువంళ[పభువులవలె నుదాతాశ్రమధర్మనిర్యహణ మొనరింవు మని యలర్మున 

కామాత 'వబోధము. ఇందు ధర్మనిర్భ్ణహణరూవ మైన వరము వ్యంగ్యము. విషయ పతి 

పాదనమున మదాలన మొదటిమూ(డుపాదములం దొక్కకమము పాటించి, చరమపాద 

మున దానిని వ్యత్మికమ మొనరించుట యొకవిశషము. దానివలన, బురుషార్థతయనిర్వ 

హణ మొక యెత్తనియు, చతుర్జా ర్హనిర్వహణనాను కూల మైన వాన్నపస్థ మొకయె 

తనియం దెలియుటయేకాక వాన పస్థమునందలి జీవనవిధానము, చిత్తపవృ త్తియు( 

దఠత్చూర్వాళశమకమభిన్నమై శమోపలక్షకము లై యుండు ననియు స్పష్టమగుచున్నది. 

13. మాలిని: 

న-న-మ_య-య అనుగణములచే నొప్పుపాదచతుష్టయమును గలిగియుండు నీ 

మాలినీవృత్త మారంభమున (దుతగతితోడను బర్యంతమున విలంబితగతితోడను ఒప్పారు 

20 
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చుండును. లాక్షణికు లీవ్న త్రమును 'నర్గపర్వాంత్మవయోగార్హ ముగా భావించియుండిరి. 

తిక్కన సోమయాజి యామతము ననుసరించి మహాభారతమున విరాటపర్య మాదిగా నున్న 

46 ఆశ్వాసముల యంతములందును నలుబదియాణు మాలినివృ త్ర ములను రచించెను. 

సోమయాజిశిష్యు. దైన మారన |వతిఆశ్యాసాంతమునందును జివరివృత ముగా మాలినిని 

రచించి గురుమతమును గౌరవించెను. 

నన్నయభట్టారకు (డు మాలినినీ రసవత్కథార్థములను వ్యంటి జించునట్లు (పకరణము 

లందు వాడి హర్షభయ।కోధాది చితత్యరోత్సాదకభావసంజనన సమర్థ ముగా “నిరూవించెను. 

విశిష్టమైన నన్నయమార్షమును మారన వదలి పెట్టక మాలినీవృ త్రచతుష్టయమును గథార్థ 

కథనమునందును వినియోగించెను. ఇట్లు మారన నన్న యతిక్కనల సంపదాయములకు 

సనంగమస్థానమై భాసించుచున్నా(డు, 

క థార్థములందు వాడిన మాలినీవ్యత, ములు నాలుగు. 

1. ఉత్సాహవ్యంజకము ; 

““ అసురదమనలీలాయత్త కౌతూహలుం డె 
ల 

వసుభభరము మాన్న న్వానవుం డిట్టు తేజో 

ఏసర విహిత మార్లు ల్విస్ఫురింప న్మునీందా ౫ (1.125) 

ప్త భ క్రీభావవ్యంజక ము 

అతివికృతచరికుం డతిపుత్త్రుండు యోగ 

స్థీతినిరతు(డు దత్తాత్రేయు( డవ్విష్టుమూర్తి 

Dn నతిభ కి న్యత్సలుంగా భబింపుం 

డత6 డసురకుల మ్నోద్యద్వ్వరం బిచ్చు మీకున్ .” (2.229) 

న్యనయనిభ్బతు లొప్ప న్వేగ వా(డు న్మిరంబునే 

జనపతిచరణాంభోజాతము "బ్ర, ఎర్ చిత్తం 

బున( [బ్రమదరసం బువ్చొంగ నత్యంతభ క్తిన్, > (5.163) 

4. రౌ|దరనవ్యంజకము : 

శాంభవి నిభంభునితో' బోరుట. 

“ అలుక బరశుహస్తుం డె కడు నీం(క ధాత్రీ 

తల మ్మదువంగ నుద్య దాదత న్వచ్చు దెత్ఫు 

నృలువడి6 బడ" నెనె నెరవాటో పలీల 

నైలంగి నిశితజాణ। శేణి నర్ధైవి యంతన్.” | (6.196) 



ఛందళ్శిల్పము 807 

మాలినిని బహువిధరనభావవ్యంజకముగా మారన విరచించినను బెవృత్సముల నెన్ను 

కొనుటలో నొక తుల్యలతణమును జాటించె నని ఖభావింవ వీలగుచున్నది. మాలిని 

యాశ్వాసాంత పద్య మెనప్పుడు రృతివతిగుణకీ ర్తనము చేయుటకై వినియో గింపంబడుట 

సహజము, సామాన్యముగా! గృతిభ ర్రలు ఉదా త్త వ్యక్తు అయిగాని, దేవతావ మూర్తు లయి 

గాని యుండుట నహజము. అట్టివారిగుణపరాకమమాహాత్మా్యది విశేషవర్లన మే యీవ్య త్త 

లక్షణము కావలెను, మారన పెవద్యములలో నురేందదత్తాతేయమహత్యములను, 

శాంభ వీళ క్రిసామర్ధ్యమును, ఉ త్తమునియొడాత్యమును వర్ణించి నరదేవోడా త్తగుణవర్ణ 

నమునం దావృ త్త తమున కున్న సార్థక్యమును కథార్థానుకూలముగా ననుసంధించెను. 

మారన _చేదర్శించిన యిట్టి లక్షణసమన్వయద్భష్ట [పశ ంసార్హము : 

ఆశా్యసాంతములందు రచింవ(బడు మాలి సీవృ త్తములు నాధారణముగా శబ్దాలం 

కారమండితము లై _శవణానందదాయకము లగుచుండును. తిక్కనాదు లట్టిపద్యము 

లను వివిధాను[పాసాలంకారబంధురము లొనర్చిరి. మారన మాలినుల నన్నింటిని పతి 

పాదనమఖండాంతాను। పానవిలసితముగా( జి తించుట( గమనార్లము. అందును ముత్ర 

అగు లైన బంధములు కాన(బడుచున్న వి, శా 

|. నర్వపాదనమఖండాతాను ప్రానమున నేకా కరము పాటింపంబడుటకు - పథమ వ 

మాష్టమాళ్వాసాంత వడ్యాములు : (1.5ర5ర5; 5.975; 5.290). 

ప పూర్వావరఖండ సమఖండాంతాను వె నకు _ద్వితీయన ప్రమాళ్య్వానొంత వద్యములు. 

(2, ల45; 7. 287) 

లీ. (పతివద ప్రత్యేక నమఖండాతాను[పాసకు_ తృతీయచ తుర్ధషష్ధూ ళ్వ్యాసాంత పద్యములు, 

(3. 995; 4.257; 6. 204) 

_ 
Uw 

సామాన్యచ్చుందములు : 

సర్వరనసామాన్యములుగా( గావ్యములందు విస్తృతముగా వాడ(బడు చంపక 
మాలాది వృత్తము లిచ్చట సామాన్యచ్చందములుగా _గహింపంబడుచున్నవి. చంపకోత్పల 

మాలలు, మత్తేభళార్దూలములు, తేటగితియాటవెలందులు, కందసీనములు సామాన్యచ్చుంద 

ములుగా( బరిగణింవ(బడి యీఖాగ మున( బరామర్శింపంబడిన వి, 

మారన మార్కండేయవురాణమున సీకింది సామాన్యచ్భ్చంద ముల నిట్లు వాడెను;1ఏ 

శార్దూల వికిడితములు _ 40, మ లెభవ్ని! కీడ్రితములు-_ 9, ఉత్పలమాలలు ~184, 

చంపకమాలలు _ 211, ఆటవెలందులు _ 154, తేటగీతులు - వి25, సీనములు _ 21కి, 

కందములు _ 725. విశ కేషచ్చందములను కొవ్వులు వి శషనందర్భములందు [పత్యేక్యపయో 

జనముల నువలత్షించి రచించుచుందురు కావున పత్యం “పరిశీలన మొనదింప వీలుకలదు. 

కాని, బహునంఖ్యాక ము అగు నీసామన్యచ్చందముల నట్టు వరిశీిలించుట దుర్హభ ము కావున 

తత్ప్స9యోగౌచిత్యాదులను స్థాలీవులాక న్యాయమున మాతము వరామర్శింవ వీలుకొలుగు 

18. వివరములకు చూడుడు : అనుబంధములు. 
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చున్నది. ఛందములు వస్తుపాతరనవ్యంజకము అగుటచే సీసామాన్యచ్చందములు 

మార్కుండేయమున కథాకథ నసంభాషవర్గ నాదులయం దెట్టు సార్హక ముగా. | బయోగింవ( 

బడినవో నాల ముగా జెప్పుట యీవ్యానతాత్నర్యము. 

1.. కార్టూలవ్వికీడితము : 

సామాన్యచ్చందములలో మారన తక్కువగా వాడినవృ త్రము శార్దూలము. పరిశీ 

లింప సీవృ త్రము నతిమ్మాతముగా వాడుట తెలు(గుకవుల సహజలక్షణమువలె గనుపట్టు 

చున్నది. దానికి పేతువులు విమర్శకు లిట్లు భావించుచున్నారు. “19 అక్షరముల పాద 

మున 12 అక్షరముల వజకు అవిచ్చన్నోచ్చారణము విధింపంబడుటచే కార్దూలవృ త్రము 

వ కృ, పాణ్యకాంతిక రము, దుఃథావహము, ఓజోనిర్వ ర్త్యము. ఆ'పీ (శోత్చ| శవణోద్వే 

జము, ఓజోజనకము. దీర్ణనమానఘటనాత్మక నిర్విరా మవాక్యనిర్మాణ_ వవణులై న గౌడ 

యులకు శారూలవృ త్రము | పేమపాత మగుట నహజము. గుర్వక్షరబాహుళ్యమున 

సాడంబర మై యుండుటయు, గొడియాదరపా[త మగుట యుచితము. “గౌడే ష్వక్షరాడం 

బరః” అని అభియుకొ కి. ఆం|ధమున శార్షూలవృ త్ర వయోగవై రళ్యమునకు. గారణము 

దానిగుర్వక్షర బాహుళ్యము - ఓజోమ యత్వము అని భావింవ(దగియున్నది. ఆం|ధులు 

చతురలలితమధుర మైన వై దర్భమార్గవీయులు. ద్వితిగురుకములై న పదములు ఆంధ 

మున దుర్దభములు. దుష్క_రప్రానమువలె శారూలవృ త్రమును విశిష్ట్రపయోజనా వేక్ష 

యున్న చోటనే అవశ్యంభావియె యుపయుక్తమగుచున్న దని చెప్పవచ్చును, సంస్కృత 

సాహిత్యమునందు అనాద్భత మైన మ_త్రేభము ఆంధులచె నత్యంత మాదృతమై యుండు 

టకు నాతిదీ ప్రమెనయోజన్సు కారణ మని తలంపందగియున్న ది.” 11 

మారన యీవృ త్తమును వీరఠరౌ[దరసనములందే కాక శృంగారకరుణాదిరసము 

లందును, స్తుతివబోధాదులందును సాధారణకథాక థనమునందును వాడి బహువిధ|పయో 

సామర్థ్యమును _బదర్శించెను. . 

మారన యీవృత్తమును వాడిన వివరములు : 

వీరర్శౌదములందు 17, శ్చంగారరనమున లీ, కరుణాదులందు 5, స్తుతివర 

ములు 6, (వబోధములు 5, ఇతరములు 4. 

బి 

క్నేమేం[దు(డు 'శౌర్య్ణ నవే నృపాదీనాం శార్దూ ల్మకేడితం మతమ"” అని యావృత్త 

_వయోగవిధిని సూచించెను. నహజముగా ధీరోద్ధతగతిం గలిగిన యీవృత్తము వీర 
పరాకమకీర్తనపర మైనచో సార్ధక మగుననుట నిర్వివాదాంశము. ఇదియే వృత్త 

(పయోజనవరమార్థము కాకపోవచ్చును. కాని, (పాథమిక[పయోజనములలో నొక్కటి 

యని మాత్రము (గహింవవచ్చును. మారన శేమెందనియమానుసారము రచించిన 

వద్యములు కొన్ని కలవు, ఉదాహరణమునకు.. 

14. ఆం. మ. ఛా. భం. శీల. పృట, 897. 888, 
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శా. పాతాళం బవలీల. జొచ్చి విలనద్చాహాబలన్నూ ర్తిమై 

దై తేయపకరంబు గీ టడంచి గంధర్వాత్మజం దెచ్చి శ్రీ 

వేతన్మాతు(డవే భవత్సద్బుపలే యేరాజులుం బుత్త : ఫీ 

చేతం బెంపు వపాంచె వంశము యశశ్శీ9వృద్ధి నేం బౌందితిన్. (2.341) 

శతుజిన్మహారాజు బుతధ్యజుని యనన్యశార్య పరాక్రమమును గీ రించిన పద్య 

మిది. నాయక గుణవర్ణ నమున కధికపాధాన్య మిచ్చిన యాయుపాథ్యానమున ద్వితీయా 

శారసాంతమున [బవ ర్తితక థాంశసంగహనిరూపణాత్మకముగా మారన నాయక శౌర్యకీ ర్తన 

మొనర్చియండుటచె నీవద్యము _పకరణౌచిత్యమును గల్లియున్నది. దిర్హాక్షర్శవచుర మగు 

నీవృత్తము వక్త యగు శతుజిత్తునిచి త్రమునందలి హర్షోత్సాహాదిభావములచే ( (ఒసాద 

మదుర మైన వృత్తిని, వు త౦సాధిత దుష్కరకార్యార్థ న్మరణముచె కించిర్ద ప్రవరుష మైన 

చిత్తవృ తిని. [బసాదమయ విలంబితగతిచేతను, నాతిమధురనాత్యోజోగుణనమావేశము 

చేతను వ్యంజించుచున్న ది. మారన యీూయపాభ్యానముననే బుతధజు(డు రా జ్యభారము 

పూనుట నిట్లు వర్ణించెను: 

శా, శతుక్ష[తలతాలవితవటుదో క్నౌర్యాఢ్యు( డై శ తుజి 

ద్రాతీనాథు(డు వెద్దకాల మిటు లీధా తీతలం బిద్దచా 

ర్రితం బొప్పంగ నేలి నిర్ణరపర్మశ్రీలోలతం జన్నం ద 

త్పుత్తుం డుత్రము( డాబుత ధ్వజుడు తా బూనె న్లరాభారమున్. (8.100) 

తండి దివంగతు(డు కాగా పుత్తుడు రాజ్యమునకు వచ్చె ననుట యిందలి తాత్పర్యము. 

శతుజితు పాలనకు భరత వాక్యము పలుక (బడినది, బుత ధ్యజుపాలనమునకు నాంది 

పలుక (బడిన దిచ్చట ! తం|డికి( దగిన వుత్తు9( డగుట బుత ధ్వజు( డు త్రముండును 

రాజ్యభారయోగ్యుండు నయ్యె ననుట చరమపాదభావము. అదిపస్తుతము. కాని, మొదటి 

మూండుచరణముల కిచ్చట (పాధాన్యము కలదు. “తత్పుళత్తున ”కు మార్గదర్శి యైన 

“తత్పిత” యొక్క నమ్మగన్వరూప మిందు కవిచే రూవకమున వర్ణితమైనది. “శతు 

క్షతలతాలవితపటుదో శా ర్యాఢ్ఫ్యు( డాళ తుబిత్తుండు”. తకారరకారనంయుకాక్షర 

(తివారావృ త్తిచే శృతులతలను శౌర్యలవితముతో( గోయునప్పటి ధ్వని వృత్తమున విని 

వింవంగలదు. అది శతువీరుని రణకర్కశత్యమును వ్యంజించుచున్నది. దానిని 

(బాసాక్షరము సృుటవజచుచున్నది. తరళలవర్షవునరావృ త్తిచేతను, నాతినమానరచనము 
చేతను, నాత్యోజోగుణము భాసించి యుత్సాహోతేజితరౌ[దగుణన్ఫూ రిని వ్యజింప( 

జేయుచున్నది. 

రకారనంయుకాక్షరముల తో రౌదన్ఫూర్తి మెబవీంచిన ఘట్టములు గలవు. ఉదా; 

మధుకైటభన్వరూపవర్ణనము. 

శా. నిదాజాడ్యము దన్ను. బాసినం గడు న్వే లేచి యాచంచదు 

న్ని_దాద్దావు! డధోతృజుండు గనియె న్విస్పారదోర్వీర్యళా 



Uy) జా డా (పథమాంధమహావురాణము 

ర్యో దికాత్ళ్నుల రౌదవక్తుల నమర్దోగాకుల స్నీలగో 

(తాది్మిపాంథకరాళవ్శిగహుల (బహ్మ ధ్వంననోద్యుక్తులన్. (6.50) 

(1) ఓక్కొక్క చో మారన వీరాదులను వర్ణింవవలసిన చోట దీర్భనమానము ననునంధించి 
భావోద్దివి నొనర్పుటయు( గలదు. ఉదా: నుగీవు( డను శుంభునిదూత దేవియెదుట 

తన,వభువరాాకమము కీ ర్రించుట. 

శా, దేవీ: శుంభునిదూత నే నతండు పుత్తెంచె న్నినుం గోరి బా 

హావీ ర్యోత్క్మట కౌర్యనిర్దిత నమ స్తాదిత్యదిక్పాలచూ 

డావిన్య సనిజై కశాసను6డు గాఢ ఢ్రీశు( డై యొప్పు నా 

దేవద్విట్పతివాక్యరీతి విను మర్ధి న్లెప్పెద న్నీ కొగిన్, (8.142) 

వీరర్శాద్నాశితమైన నృపాలురశార్యము శార్జూలములందు శోభించు నను మే మేందుని 

“-శాసనమును మారన మైపద్యములందు శిరసావహించి పాలించినా(డు. శౌర్య సవమె క్రాక్ష 

శౌర్య సదర్శనముకూడ శార్హ్తూలమున( చెప్పందగును. అనంగా వీరరౌ దవ్యంజక ము లైన 

భావానుభావాదులయు, కియాకలాపాదులయు, వర్ణన మని తాత్పర్యము. అట్టివి కథార్హము 

లందు నంది ర్భశుద్ధి నెణీ(గి పయో గించుట సుక విశిల్పము. 

శా. నీ వే మిచ్చిన గాదన న్లానియెద స్వీరాగణీ ! ధర్మము 

స్నీవు న్భార్యయు. బుత్త కుండు బెలీగా నీనర్వసా_మాజ్యల 

త్నీవాల్లభ్యము మాకు ని మ్మనిన నిచ్చె న్నిర్వికారానన 
శ్రీవిభాజితమూ ర్తి యె నమధికవీతి న్లరిక్చం[దు(డున్. (1.188) 

వెదర్శీరీతి యగునీవద్యము దానవిరసోోరక మగుట యౌచిత్యము. రాజ్యమును 

గోరుచున్న విళ్వామి తుండు విభావము. “వెర్యా గణే 1 నీ వేమి ద్చినన్” అనువాక్యములందు 

కాకువున నవహేళనస్వూ ర్రిని గుప్రము చేసి వలికినమాట లాప్మాతశీలవ్యంజకములు. 

సహజముగా నెవ్వరైన నట్టు దాన మడిగిన. గువితు లయ్యెదరు ; వినయముతో నైనను 

నర్వస్నామాజ్యల క్షీ వాల్ద్హభ్యము నభ్యర్షించిన చో. గువృకూలిపోవుదురు. హరిశ్చందుని 

యందు నిర్వికాఠాననశ్రీ భాసించిన హర్షము వెల్లివిరిసిన ది. “ఇచ్చితి” నను పలుకు 

అ్యపయత్న్యముగ విచ్చేసినది. ధృతిమంతః(డై న దానవీరుని చేష్టావిశేషముచే రనన్ఫూర్తి 

నిచ్చట మారన సాధించినా(డు. 

(3) యుద్ధములు [కియా బహుళములు. యుద్ధవీరాదులందును ర్మాదాదులందుసు 

శార్దూల మోజోగుణ విశిష్టముగా నుండుట మారనరచనయం దెడనెడ కానవచ్చుచున్నది. 

ఉదా: 1, దేవాసురయుద్ధము -వీరము : 

స్టార “జంభఖాద్మిపక టానురపకరము లక్రా దిదేవాలియు 

న్ఫుంభద్విక మ కేళిలీల లెన(గ న్ఫోమింఛి యేకాబ్ధ ము 
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జృంభోత్సాహము లుల్రసిల్లంగ జయథ్రీలోలత న్చోర. సం 

రంభం బేది నిలింపు లోడి రసుర్మవాతాస్త్రభిన్నాంగు లై”. (2.220) 

2 కువలయాన్వః డనురులలో: బోరుట- రౌదానుప్రాణితవీరము : 

శా, దై తేయ్య పవిముక దారుణగదాదండాసినానాయుధ 

వాతేంబు ల్విలన తదాభరణవర్మ_కేణియున్ జూర్ల మై 

పాతాశై కనికేతనాంతరమునం బర్వంగ. జేనెన్ వెసన్ 

జాతామర్షత నక్కుమారుండు రణోత్సాహంబు దీవింపంగన్. _ (2.886) 

వ్ర యుద్ధవర్ణ నమునందు వీర పతివిరనమబలనూచనకు శార్దూలము నేచరణమున 

కొచరణము విరుగునట్లు మారన యొకచో రచించిను : 

శా, ఆదండంబు నిశాతబాణముల: దున్మాడెం గుమారో త్రముం 

డాదైత్యుం డొక భూజముం బెణికి తీ (వామర్దు( డె వెచిన 

నేం దాసిం దిలమాతఖండములు గావించె న్నరేందాత్మజుం 

డాదై తేయు(డు గవ్చె నావిభుని సాందా కో _గవర్గ్షంబునన్. | (8. 68) 

4. కథాకథనమునందేకాక పాతసంభాషణాదికమునందు రౌ దాను పాణిత వీరరన 

న్యూ రి కలిగించుట కొకయుదాహరణము : 

శా, ఏమీ! యసస్త్రము నంహరింవ( దగునం టే తండి 1 మద్వీర్యము 

న్భామర్థ్య్యంబు తృణీకరించి యిటు ల్సప్త రుల న్సభ్యుల 

న్సామర్షాత్మకు లై యకారణమ యీవ్యాశాధముల్ _గూరు లు 

ద్దామక్రోధులు చంపియుండ6 గను నీత ప్పేను నెరింతునే 2 (8.254) 

దుష్ట రగ నంహారోన్ముఖు(డై న మరుత్తు(డు దారుణానలాస్త్రమును సంధించెను. అందుల 

కామరుతుండు రో షవివశు(డై పలికినవా కరము లివి. “ఏమీ!,..”యనుటలో నాశ్చర్యాభి 

మానముల హఠాత్సాభవము నూచితము. మద్విర్యమున్ సామర్థ్యంజు తృణీకరించి సామర్షా 

త్మకు లె ల యకారణముగా బుషిగణమున కపకార మొనరించిన వ్యాళశాధముల నేరము 

నెరింవరాని దనుటచే నమర్షోత్సాహములు వ్యంజింప(బడినవి. అధర్మనిరసనరూపమును, 

దుష్టశిక్షణాత్మకమును నె నై నయదాత్తోత్సాహ మిందు థాసించుచున్న ది. వక మగు స్వర 

మాద్యంతములందు నిబంధీంవ6బడి మరుత్తునివాక్యమందలి ూఢవ[కోకి మత్యమును 

వ్యంజించుచున్నది. నహజ[దుతగతి యెన యివృ త్రమునందలి దీర్దాకరబాహుళ్యము, 

రషసవ్యంజననంయు క్రపూర్వకగురువర్ణకత్వము గురుజనధిక్కారమున ధీరోడాత్తుని చిత్త 
వృ త్తియందు భానించు విలందితోద్వేగమును, శతుగతమైన పరుషకోపదీ విని వ్యంజించు 

చున్న వి. | 

ఇట్లు వీరనరా|క్ర మాతిశయవరనాత్మ క ములుగా కార్టూల ములను వాడి మాధన 

లాక్షణికమతము ననుసరించెన్లు. 



వై 12 (వథమాంభమహాపురాణము 

క్నేమేం్చదుండే. ధీరోద్దతవృత్తములను వాక్సాకముచేత మహాకవు లధథీరముల 

నొనర్చి నుకుమారరనములందును బయోగింపవచ్చు నని పెర్కొనియుండెను. తన్మతాను 

సారము మారనమహాకవి శార్లూలవిికీడితమును శృంగారా దిరసములయందును బయో 

గించెను. 

శృంగారమున సీవృ త్తమును సంభో గశ్చంగారవర్ణనమునందె నిబంధించుట మారన 

వత్యేతల క్షణము, ఇతడు వాడిన మూ(డువృ త్రములును నిట్టివె, (1) దత్తాతేయ (డు 

మాయావనితతో గూడి సరోవరమునుండి వెలువలుట (2.205), (2) మదాలసాకువల 

యాశ్వుల శృంగార విహోారవర్ణనము (8.4). (5) వరూథినిమాయా! పవరుల [పణయవిహార 

వర్ణనము (5.18). 

సాం[దవదబంధముచే ఛందము ఉదా తమె భావన్ఫూ రిని సాంద మొనరింవ( 

గలదు. వెఘట్టములందు నాయికానాయకులగాఢానురాగబంధమును వ్యంజింప (దలచిన 

మారన గాఢథబంధము నిబంధించెను. దీర్హ నమానబాహుళ్యమున నోజోగుణము భాసించి 

రసానుకూల్యము సిద్ధింప దని మొదటిపద్యమున! |బతిచరణమునకు మూండునాలుగు 

వదవి[శాంతులను గల్పించి వృత్తగతిని నధీరమొనర్చెను. కాని, మిగిలిన రెండువద్యము 
అందును ద్యితీయతృతీయచర ణము లవి శాంతములై. యుండునట్లు రచించెను. ఛాందనికు 

లుద్దత వృ త్రము ననుద్దత మొనర్చి లలితరనములందు( [బయోగించుట కై. అనుస్వారాను 

నాసికత వర్గాదివరక గుర్వ్జక్షర పా చుర్యము ఛందమునందు గూర్చవలె నని నూచించి 

యుండిరి. మారన త।దహన్యమును గుర్తెటింగినవా. డగుటచే( బై వద్యములన్నింటను 
అనుస్వారపూర్వుకములై న యత్షరములను, ఆఅఆనునాసికములను, దిర్హ్జాక్షరములను, ఆను 

'పానను, వృ త్తనుపాసను వాడి ఛందములను సాం|దశృ్ళంగారరసానుకూలములుగా( 

దీర్చిదిద్దెను. 

మజియు( గథార్థములం దున్న భేదమును బురస్కరించుకొని మొదటివృ త్రమున- 
నవధూత యోగవిలానకృతమాయాశ్ళంగారమున _ నధమమైన యంగాంగవర్ణనమార్ష 

మును అనుసరించి నాయికను మ్యాతమే వర్ణించెను. ఆభాన మగు శృంగారరనన్ఫూ ర్రిని 

గమానవి శాంతుల బత వ్యంజింపండేసెను. మిగిలినరెండువృ త్తములందును నాయికా 

నాయకులు విహరించిన స్థలజల వదేశవిశేషములును వరించి, విభావన్వభావములను 

వ్యంజించి యు త్తమపరద్ధతి నవలంబించెను. ఈయంశములను గ థాక థనశిల్పాధ్యాయమున, 

గొంతవివరించుట మైనది. 

కరుణరనవ్యంజకము లైన శార్దూలముల నోజోగుణవిరహితములుగా నొనర్చి, 
రసానుకూల్యము నందగించుటకు 1.172;2,77;8.241 వద్యము లుదాహరణములు, 

మారన శారూలములను దెవస్తుతులందును, దెవగుణకీ ర్తనములందును బయో గించి 

భ క్ర దేవచిత్తావన్లను వ్యంజించునట్టుగా వానిని. జి చింబైన్లు , మచ్చునకు : హర్షాత్కుండ్రైన 

గజాననుని. దిశంనించినవిధము : _ . | 



శ. 1: చ య లి ఫ ఎదళ్శిల్చుము Sle 

శ్రా “రంగ దండతటీనహ, [(సమదధారాగంధలోభ భమ 

స్ఫృంగీమంజులగీతి వీనుల కతి _వీతిం. గడల్కొ ల్పన 

ర్వాంగంబు ల్పులకాంకితంబుగ( గడున న్తర్జాత్ము. డై డె యొప్పును 

త్రుంగాంగు నజవక్తు) మాకు నభివక్తు9ంగా( (బశంసించెదన ”, (అవ. 4) 

హర్షోత్సాహవిలసితు( డన గజాననుని. బనన్నుని. గావించుకొనుట కవి 

తాత్చర్యము. ఉదాతాలంకారముచే గజాననుని యుతుంగాకారమును వ్యంజింవ(జేనీ, 

తదున్నతశరీరము వె ధారావాహికముగా( (బవహించుచున్న మదధథారలను దీర్తనమాన 

మున స్ఫురింవంజేసి, భృంగీమంజులగీతిని నాదాక్షరములందు ధ్యనింవ(జేసి, విందు 

పూర్ణక నరళాక్షర పానమున భ క్రిభావమాధుర్యమును, గజాననచి త్రమార్దవమును వ్యక్తీ 

కరించి, ఛందమును రసానుకూల మొనర్శ్చినాండు మారన, 

ఉద్ధతరనదీ వి గల దేవీమాహాత్మ్యమును బఠించినవారికిం గలుగు వభాతిశయ 
లను దేవీముఖమునందే పలికించి నీరన కథార్థములకు నెతము జొదాత్యము నాపాదించి 

నాండు. (8.286). ఇట్లు కారూలవృ త్తమును మారన వీరరౌడాదిరనములయందే కాక 

శృంగారక రుణభ క్ర్యాదిరసములందును, కథాకధథనమునందును శిల్చ్పనుందరముగా నిర 

హించెను. 

శి. మ లైేభ, కీవిడితము : 
శారూలవృ త్రపాద వథమగుర్యక్షరమును రెండులఘువు లొనర్చినచో మ తేభ 

వృత్తపాద మగును. గురులఘునంఖ్య నమముగాం గల యీవృత్తము విలందితదుత 

గతులను నమముగా( గలిగియుండును.. నంన్క్ట్బూతమున సీవృ తమున కధిక[పాచు 

రము లేకున్నను దెలుగుకవు లీవృ త్త తము నఖినివేశముతో వాడియండిరి. మారన 

మార_ండేయమున శారూలములకంచె రెండింత లధిక ముగా నీవృ త్తమును వాడెను. 

మారన రచించిన శార్దూలములు 40 

13 మలేభములు 79 

మారన శార్దూలవి, కీడితమువలె నీవృ త్రమును వివిధరనభావాను కూలముగా( |బయోగిం 

చెను. దాని నీ కిందివిధముగా విభజింపవచ్చును. 

1. వీరర్శాదాదులు _ తదనుబంధభావములందు వాడినవి ___ లర్ 
వ, కరుణాదులు _ 9 13 1 బేటీ 

వ భయానక 'వీభత్సాదులు 19 ,, . న 4 

4. నరదేవగుణకీ ర్తనాదులు-ఉదా త్రవస్తువర్ణనము వ 14 

5. ధర్మవభోధము ఆ 5 

6. కథాకథనము —_ 14 

వీరరౌదములం దీవృత్తము _వయోగార్హ మగునను లాక్షణికమత మున్నను మారన 

వీనిలో మూ(డింట నొకవంతుమా తము త|దననంబంధులుగా వాడెన్సు. కరుణశాంతాదు 
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లందును గంభీర్నదవ్యగుణ కియా వర్ణనములందును, కథార్థకి థనమునందును విరివిగా 

రచించెను. ధర్మ వబోధమున సీవృ త్తమును బరిమితముగా( |బయోగించెను. భయాన 

కాదులందు వాడిన వత్యల్పము. 

వీరాదిరసములం దీవృత్తమును. మారన వాడినవిధము ఈకింద స్థాలీపులాక 

న్యాయముగా( బరామర్శింవ'బడుచున్న ది. 

బీరోర్నయు : 

మ, “బలునింగంబు బహు దివ వక రము నృంజించుచందంబున 

నృలవ దై్యైరినృపాలపొటనక ళా పారీణతం బొల్చ సీ 

బలియుం డుత్మటశార్యవ్నిక మయశ్శ్నోభ్రాజిష్షు, డై యాజిం గే 
వలు6డే ? యేరికి ధర్మ యుద్ధమున గెల్యన్ వచ్చునే యాతనిన్”. (8.128) 

వె శాలి అవేక్షితవరాాకమకీర్తన మొనర్చుట యిందలివన్తువు. నంవూర్హో వమా 

లంకారశోభితముగా నిం దాతనినరాక్రమాతిశయ  మభివర్గ్షితము. అవేక్షితుండు 

మ తేభనదృవలై న వీరులను భంజించిననసింహమువంటివా(డ(ట !: నాయక సింహబలమును 

మత్తేభవృత్తమున నిబంధించుట యొకచమత్కారము. ఈకథలో న్యయంవరమునకు 
వచ్చిన రాజమ తేభములచే సీవింహబలు(డు అధర్మముగా నోడింవంబడినా6డు. మ తేభ 

ములతాతా్యలిక విజృంభణముయొక్కన్మరణ మీపద్యమునందలి వాక్కులకు | పేరణము. 

కావున మత్తేభము సార్ధక (వృత్త)నామ మగుచున్నది. మజియు సింహపరాకమము 

మ తేభవిజృంభణమువలె( గర్క్హశము కాదని మారననిష్కుర్ష. అందువలన సీవృ త్రము 

నందలి ద్వితీయపాదమునందు భాసించిన యోజోగుణము వృ త్తమందంతటను భానీంప 

కుండ మారన భంజించుట; నాతిదీర్ష నమానభఘటనముచె వృ త్తమున మాధుర్యగుణవిశిష్ట 

మైన క్రై శికీవృ తిని భానింప(జేయుట! ఇ ట్రగుటకు మజియొకకారణమును గలదు. ఇందు 

వక్తి) వైశాలి. అవేక్షితవీరగుణకియాదివర్ణనమున నామెచి త్తవృ త్రియందు హర్షోత్సాహ 

భావములు భాసించుచున్న వి. కావున నీవృ త్తమున వ కిచి తవృ తిగత మెన విలందిత 

మధురగతి కూడ వ్యంజింవ(బడుచున్న ది. “సింగంబు  భంజించు చందంబు" అను 

నవ్వుడు బిందుపూర్వుక నాదాక్షరములను వాడుటచేతను, “బహుద్వివపకరము___” 

చె రినృపాలపాటనక కాపారీణతను బేర్కొనునప్పుడు పరుషాక్షరములను బుకారరకార 

ములను బహువారము |(పయోగించుటచేతను నాయకగత మైన మధురవృత్తియు, శతు 

గతమైన పరుషవ్భ త్రియు వ క)ిముఖమున నక్షరాశిత మైన శిల్పృమున వ్యంజింప (బడు 

చున్నవి. “ఉత్కటళౌర్యవిక మయో భాజిష్టుి డనునప్పుడు బలవద్వీరులభంజనము 
నందు నాయకు[తు పొండిన ఊష్య్మలతయు నూష్మాక్షర్మపయోగమున నూచింవ(బడు 

చున్నది. ధర్మయుద్దమున నత డనన్యనులభు. డని కీ ర్తించుటలో నతని యమోథ 

వరము వ్యంజింప(బడుచున్న ది, ఏరగుణ| కియా వర్ణనా! శిత మైన యత్యాహ మీవ్నత్రమున 

నర్దసమర్చణగౌధవ మందుచున్న దనుటలో వి|వతివత్తి లేదు. 



(| ఛందిశ్శిల్చము వై 

మారన యుద్ధా ది వీరులందు వాడినవృ త్త తములు చాలవజకు [కియాబాహుళ్యమును 

వర్ణించునవిగను, ' వీర పతివీరకృత (పతిజ్ఞాధికారవాక్యన్వరూ వములుగను నున్న వి: 

త 'శ్రతృమయములందు... త తద్విరులచి తవృ త్తి [దుతివికలత్వాచేగోద్వేగ వ్యంజక ములుగా 

గణవద సమా క్షరశిల్పములను మారన వపయోగించుట( గాంచనగును. 

రౌ(దము ; 

మ. అనిన నాజులు రాజవుతులు ముముర్షామక్షనం_గామహ 

ర్షనిరూఢాత్యకు లై మహో_గవివిధాంచర్ధి విజాలోల్లలన 

ద్లనదోర్టండవిలాను లై పటుతురంగ స్యందనారూఢు ల 

యనిలోద్రీప్రపదాతిపాదజపరాగా క్రామితాకాభ లె. (8.99) 

అవేక్షితునిచే స్త్వయంవరమున( బరాభూతులై న నరపాలు రమర్షోచ్బీప్త లె నర్వ 
నైెన్యములను సమీకరించి యొక్కుమ్మడి నవేక్షితుని డీకొనుట యిందలి వర్ణ్యవస్తువు. 
ఆల(తియలంతిపదములచే నారంభ మె దీర్హ దీర్చ తరనమానములచె నొజఃపూరితమై 

చతుర్ధపాద మంతయు వ్యాపించిన దీర్భ తమసమాసముచే నిబిడమై యొప్పు వృ త్రగతి 
శతువీరులు క్రమముగా గదుపుగట్టి దుర్గశిలా పాకారమువలె నెదురునిలిచిన వ్యూహ్మకమ 
మును, డఓజోగుణము తద్దతరౌ దన్ఫూరని వ్యంజించుచున్న వి. వక్ర తమవిశిష్టమైన 

యంత స్థము వృత్త త్త్యను పానమున నిర్వహీంపంబడి శతుచి త తగత కుటిలది చీని బహిర్గత 

మొనర్చుచున్న ది. 

జన్యజనకరననిరూవణమును మారన యేకనృ త్త తమున వ్యంజింపంజేయ నె పు 

ణ్యము నచ్చటచ్చట6 (బదర్శించినా(డు. 

మ్ చతురంగ ధ్యజినీవద|వచలితక్యాచ।కు లై విక మో 

న్నతి నవ్వీటిపయి నివు ల్యిడిసీన న్సంక్షీణ నైన్యార్ధు. డై డె 

యతిఖీతి న్మరణంబు వే.డుచు వగ౯ వా స్తంబు లాన్యంబు( జే 

ర్చి తతోచ్చా నము లబ్బలాప్వ౯. డొనరించె న్మోక సంవిగ్ను(డై. (8.84 

కరుణరౌ[దములు జన్యజనక రసములు. శతుకృతరా దోదేకము బలాళ్యునియందు శోక 

మును జనింప(జేసినది, పద్యపుటెత్తుగడలో నున్న యోజోగుణదీ ప్తి 'కమముగ విరిని 

పోయి భయశోకముల కనుగుణముగా మందగించినది. కి కారరకారషకారపునరావ్న త్తిచే 

శతు కార్యమును, ఊన్న ష్యాక్షరావృ త్రి తిచె బలాస్వునియందలి యచ్చ్వానబహుళ మై మెన నిర్వేద 

'మును ఆక్షరవృ తి వ్యంజించుచున్న ది: 

మారన రౌదరసానుగుణముగా రచించిన మ త్రేభములు షష్టాశ్వానమునం దధిక 
_ ముగా6 గానంబడుచున్నవి. దేవానుర విజృంభణ పధానమైన యాకథాఘట్టమున కావృ త్తము 

నవాజాలంకార మనుటలో సంశయము లేదు. 

మారన దుఃఖాదిఖావవ్యంజకముగా మ త్తేభవృ తమును వాడి యొవ్చించెను. మ తే 

భము గంభీరగతి కలది కావున నుదా త్తి శ్రవృత్తులయౌన్నత్యమును వ్యంజించుటకు 

వీలుపడున్సు. 



§16 వథమాం[ధమహావురాణము 

మ, వతి మూర్చాగతు( డైన జూచి సతి బాష్పచ్చన్న వకాబ యె 
యదు కాజా 

ధృతి యొక్కింత యు లేక వావిడిచి యార్రి నా! మహారాజ ! హా 

చతురంభోధివరీతభూభవన భాన్వ్యద్యాహుఖడ్లా(గ చూ 

ర్లిత పేరారిళ రీరభూషిత ధరి తీభాగ ! హో! వల్లభా | (1.201) 

మూర్చాగతు( డెన హరిశ్నందుని( గాంచి ఇ బ్య యులు6గెత్తి విలవీంచుట యిందలి 

వస్తువు. మారన దుఃఖభావవ్యంజక ముగా నీవ త్రమున నోజన్సును గూర్చుట యొక 

విశేషము | మహావీరు(డై న హరిశ్చందు(డు మూర్చునొంది భూపతితు( డగుటతోడనే 

శై బ్య కాతని పూర్వువై భవము స్మృతికి వచ్చినది, భూతవ ర్తమానస్థి తుల తుల్యపరిశీలన 

ముచే నామెడెందము వెల్లువయె మేరలు తివ్పినది. వావిడిచి దుఃఖించినది; “హాహా” 

కారము లౌనర్చి యనంతదుఃఖమును [బకటించినది. “చతురంభోధపరీత భూభవన భాన్వ 

ద్యాహుఖడ్లా[గ చూర్తి తవీరారిశరీరభూషిత ధర్మితీభాగ '” యని వాపోయినది. ఎంతవీరున 

కెంతటిగతి పట్టిన దని యామెభావము. అది పరికరాలంకారముచే వ్యంజితము. వైదీర్చ 

సమానము నాయక వీరరౌదవ్యంజక మగుటచె సార్థకము ! శైబ్యహృదయస్థ దుఃఖభావ 

బృహత్స్యరూవబోధక మగుటచే నుందరము: 

మహాపాణములై న యోష్ట్రములయొ క్క్టాయు అంత స్థమెన రవర్శ ముయొక్కయు 

బహువారావృత్తి గల యీదిర్హ నమానము శె బ్యాముఖవినిర్ణతమహారోదన ధ్వనిని హృదయ 

గత దుర్భరబాధా తిశయమును బట్టియిచ్చుచున్న ది. “హి” యను మహాపాణాక్షరోచ్చారణ 

మామెధృతిరాహిత్యమును, దుఃఖవివశత్వమును వ్యంజించుచున్నది. ''“దాష్పచ్చన్న 

వక్షాబ్ద” యనుటలో రసానుకూలవిభావవర్ణనము సామర్ధ్యముతో నానర్ప(బడినది. ఉన్నత 

వంశనంజాతయిన శె బ్యచిత్రమునందు మహాపవాహరూపముగా వెలువడిన చుఃఖభావము 

వద్యో త్తరార్థమున గంభీరముగా( (బపంచించుట మారన వత్యేకత : 

శాంతరసానుగుణమైన నిర్వేదభావమును వ్యంజింపంజేయుటకు. గూడ మారన 

మ తేభము నొండురెండుచోట్ట వాడియన్నా(డు. ఉదా : జడునినిర్వేదము (2.26). 
ద బవోర్ణ నము : గంలీరగతిగల మ తేభము ఉదా త్త దవ్యవర్ణనమునందు 

మానన చే “హర్ధక ముగా ద్రియోగింప(బడిన దనుటకు( గావ్యారంభమున నొనర్చిన హర 

విరించివర్లనము లుదాహరణములు. (అవ. 2,8) హరవిరించులు ఉత్తమదై వములు. 

హరు(డు సముదునివల గంభధీరుం. డనుట తద్వ్బ్భా త్తగతసావయవరూవకాలంకార [పమో 

జనము. విరించిన్వభావము [దవ్యన్వభావో క్యలంకారమున. [గమవికాససుందరముగా. 

వర్ణింప(బడిన ది. పెర-డువృత్తములందును సమముగా, దాటింప(బడిన రకార్మపాసము 

దై వద్యయసనమత్యమును వ్యంజించుచున్న ది. మారన హరవర్ణనమున. నుత్తరపాదద్వ 

యమునందును, విరించివర్ణనమున( బూర్యపాదద్వ్యయమునందును ద్విపానను కూటించి 

ఛభందముల నలంకరించిను. | 

డదొా క్త ర్బివోర్ణ నము 3 వ్యానవాల్మీకి స్తు సుతులు (అవ. 7,5) శంకరచతుర్ముఖ 

స్తుతులకు నద్భకముల్లై యున్న వి, పరాణ[వవ క్ర క్షయెన వ్యాసుని వర్ణనమున రూపకాలం 



ఛ్రందశ్శిల్పము §11 

కారము దం ఛందము నర్గగంభీర మొనర్చెను. వాల్మీకీ నుదా త్తముగా వర్షించి 

ణదా తజరచర్హనమ.: ' పక్షవక్షచందునివలె దినదినాభివృద్ధి యగుచున్న 
అవాలి 

మరుత్తుండు లావణ్యమునందేకా నంది పండిత్యమునందును పరిణతి సాధించె నని 

8.209వ వద్యమున మారన వర్ణించెను. తనుసొందర్యమునకు బుద్ధివికానము చేదోడు 

వాదోడగుటచే నాతని యత్సాహము నవగమె యుదాత్త మగుచున్నది. వీరరసానుగుణ 

మైన యేత ద్యర్ణనము మ త్రేభవృ త్రమున నర్థగాంభీర్యము నందగించుకొనిన ది. 

వంళొవర్హనము 

మ. అమలంబు న్వజరాజవర్థనము మర్యాదా న్వితంబున గుణో 

తమరత్నంబు ననంతభోగమహిమోదారంబు గాంభీర్యధు 

ర్యము ్రీజన్మగ్భుహంబు నై పభయుతం బై యాచతుర్భాన్యయం 

బమృతాంభోనిధిమాడి,_ నుర్వి( గడు బొల్పారు ననస్తుత్య మై మె, (అవ. 29) 

మారన తనకృతిపతివంశము నభినివేశముతో సాలంకారముగా మత్తేభవృత్త తమున( 

గీ ర్రెంచెను. అన్వయము న నంభోధితో? బి బోల్చుట కవినసమయము. అమృతాంభోధి యను 

టచే దానియొదాత్యమును, నైర్మల్యమును, గాంభీర్యమును, శ్రాశ్వతత్వమును వ్యంజితము 

లగుచున్నవి. అమలాదివిశషములన్నియు సాభి|పాయము అగుటచే పరికరానుపాణితో 

పమాలంరారము వృత్తమున కలంకార|పాయ మగుచున్నది. అంతియకాక “ద్విజరాజో 

“మర్యాద” “గుణో త్తమరత్నంబు” “భోగ” “గాంభీర్య” “శ్రీ” యను వదములందలి 

శ్రేషలు చతుర్ధాన్వయాంభోధయందలి యుపమానోవమెయ్య దవ్యగుణకర్తన నమర్థములై 
యొప్పుచుండుటచె నిందు శైషోవమ లంగాంగినంక రము నొందినవి. వృ త్తపూర్వార్థమున 

నొకవిధమును, ఉత్తరార్థమున మజియొకవిధమును నైన యంత్య పానల( బాటించి మారన 

వృత్త గతియందు విశ్రాంతిని, శవణమాధుర్యమును సంతరించెను, 

ఇపే వన, గిరి, వర్షవర్ణనాదులకు ఉదాహరణములు : 

1. వన, గిరి, వర్షవర్ణనలకు 1.9; 1.22; 4,199; 205 పద్యములను క్రమముగా 

కొనవచ్చును. 

. మారన ధర్మకాస్త్రవిషయబహుళ ముగా నిర్మించిన మార్కండేయపురాణతృతీయా 

శ్వానమునందు మ'త్రేభవృత్తమును ధర్మవబోధసాధనముగా గైకొని యుదాత్త 

ముగా నిర్వహించెను,. తృతీయాశ్యా, 149, 146, 147, 156, 180, 2897, 818 

పద్యము లందుల కుదా హరణములు, 

[గ్ 

ల, చంపకమాల : 

మతేభశారూ లములవలె చంపకొ 'త్సలమాలలు తెలు(గుకా కావ్యములలో జంటకవుల 

వలె (బవ రిలుచున్నవి. తలు6గుకవులు వెజంటలలో మ తెభచంప క మాలావృత్తములను 
— CO 

దమకావ్యములం దధిక ముగా రచించియుండిరి. 



వైరి [వథమాంధమహాపురాణము 

చంపక మాలావృత్త గతి భావవ్య క్రకరణమున కుపయోగించు విధమునుగూర్చి డా. 

పాటిబండ మాధవశర్మగా రిట్లు నుడివియున్నారు : ““విచ్చేదవళశమున పాదఖండములు 

తుల్య పమాణము లగుటచేతను, పాదమునందలి గురులఘువుల విన్యానసామంజన్యము 

వలనను, చంపకమాలావృత్తపాదము మీక్కిలి సుఖముగ. (బబయోగింపందగియున్న ది, 

ది] అక్షరములలో 14 లఘువు లైన దీనిగతి మిగుల దుతము. లఘ్వక్షర్యపాయమైన 

యీవృత్తము చిత్తవృ త్రియతనువాహియిన పట్టులందు_ అన (గా ఏీరరౌ|డాదులందు( 

| బయోగింపందగిన ది. సమాంతర వినివిష్టములై న గుర్వుక్షర ములు చంపక మాలా దుత 

గతియందు విలంబన మాధానము చేసి కొంతవఅకు సామ్యము భానింప(జేయుటచెత 

[దుత్యభిముఖ మైన సమగతి గల రత్యాదిభావములందును ఈవృత్తము (పయోగింప6దిగి 

యున్న ది. లక్షణమును బట్టి చంపకమాల జగణమయము. ఆనా _దుతోత్తుతగతి 

కలది. కాని, వదఘటనావశమున జగణములు స్థగితములై భగణములు రూపుకట్టవచ్చును. 

అట్టిచంవకమాల (దుతావరోహణగతి గలది యగును. _దుతియందు ఉత్ప్లుతి భాసించి 

నచో వీరాదులు, అవరోహణము భాసించినచో శృంగారాదులు చంపకమాల నిర్వహింప. 

గలదని భావించవలెను. 5 

మారన మార్క్మ్హ్లండేయమున 211 చంపకమాలలు (పయిఃగించెను. అందు వీరరస 

వ్యంజక ములుగా 80, ఉదాత్తద వ్యవర్ణనాత్మకములుగా 28, కరుణరసవ్యంజక ములుగా 

26, స్తుతిపరములుగా 21, శృంగారరసమున 16, రౌదరనమున 19, పేబోధమున 

1కి, శాంతమున 7, అద్భుతభయానక వీభత్స ములందు 7, వత్సలాదులందు 6, 

మిగిలినవి కథాక థననందర్భములందును ఉపయోగింపంబడినవి, దీనినిబట్టి మారన యీ 

ఛందమును వీరరౌా దాదులందుకం టె. గరుణకృంగారభ క్యాదులందే యధికముగా( (బయో 

గించె నని తెలియుచున్నది. మారన చంపకమాలకు సహజమైన జగ ణప్పుతిని సుష్టుగా 

భాసింవనీయక వదఘటనావశమున వానిస్థానములందు భగణాదులను రూపుగట్టించుట 

యందే యభినివేళశమును [బకటించెను, వీరాడిఠనములను వ్యంజింప(జేయు వేళలయందును 

మారనరచనలో నీలక్షణము (పన్ఫుటముగా. గానవచ్చును. జగణోత్తుతి లేకపోయినను 

గుణరీత్యాదులను రసోచితముగా ఛందమున నిబంధించి పకరణమును ర క్తికట్టించును | 

మారన దాదాపు 50 చంపక మాలావృత్వ ములను ద్వితి పాసాది ఛందోఒలం౦కార 

ములచే నలంకరించెను. ఉదాహరణమునకు : 

ద్ద (పూన : పాదచతుష్టయమునందు ద్యిపాన: 

చ. కఠ మనురాగ ముల్రమున, (గమ్మంగ నమ్మృగిపుచ్చమూలము 

నరమున నంటుచు న్నృపతి కామవికారము నొందె వీంళళఠ6 ద 

త్పరమతి యై తనుం దివుచు పార్థివుచిత్త మెణింగి యేల నీ 
కరమున. బుచ్చమూల మిటు కాయ్వున! బధిదు మెదినీశ్వరా : (5.282) 

15. ఆం. మ. భా. ఛం. శి. వు. 419. 



ఛంద శిల్పము ss §19 

నురాష్ట్రడు వవాహమున( / గొట్టుక్ కొనిపోవుచు. దన కాదరువుగా దొరికిన మృగియందు 

కామాసక్తుళడైన వస్తు వీపద్యమున వర్ణితము. తామసమనూతృ శి తిహేతు వగు సురాష్ట్రని 

రతిభావమును మారన యలంక, ఎకచ్చంద మన వినిర్మించెను. తత తః ఈకామము 

భ్ 

ననమన్వితమునై భాసింవంగలదు. కావున, మారన యొనర్చిన ఛందోలం 

కారము సార్ధక మై వరోచన పాయ మగుచున్న ది. వృత్తమునందు సహజముగా 

భాసింపవలసిన పదునాజబుజగములను భంజించి, భగణస్పూర్తిని గల్పించి ఛందమును 

రతిభావచి తవృత్యనుగుణముగా మధురతరము గావించెను. నృవుని కామవికారమును, 

మ గి పార్థివునిచి త్త మెలు (గటయును దెల్పువేళ జగణద్వయపుతిని థాసింప(జేని వారిరు 

వురియందు నమముగా స్ఫురించెడి రత్త్యుదీ విని కవి వ్యంజింవంజే నెను. ఇల్లై : 

తామనికము, రసాభానము. కాని, మృగీ పూర్వజన్మ శవణానంతర మిది యుజ్జ్వల 

జా 
మే 

(1) పాద|తయమునందు ద్విపాన పాటింప(బడివవి : 2.2597; 5.189; 5.112; 

5.186; 5.194; ఇందు నైదు పద్యములు పంచ మాశ్యానముననే యుం డుట 

వి శేషము. 

(ఎ) వృత్తపూర్వార్థమున ద్విపాన పాటింపంబడినవి : 1.67; 1.200; 2.157; 

2,281; 2.295; 8.164; 5.29; 5.124; 5.209; 8.144. 

వృతి త్తరార్థమున ది్టివాన పాటింప6బడినవి : 1.21; 1.121; 1.157; 1.254; 

౨.559; 5.194; 5.254; T7214; 5.28; 8.65; 8.105. 

(క) పథమచతుర్భపాదములందు ద్యిపాన పాటింప(బడినవి : 1.162; 2.107; 

2 164; 4.19; 4.104; 4.229; 5.22; 7,42; 7.166, 

(5) [పథమ తృతీయ పాదములందు ద్విపాస పాటింపంబడినవి: 1.4; 1.188; 

2255; 8.28; 89.262; 4.42; 4.197; 5.198; 6.7; 6.92; 8.214; 

8.289. 

(6) ద్వితీయతృతీయపాదములందు ద్వి వాన ఘటింపంబడినవి : ఆవ.10;42; 

2.59; 2,120; 2.195; 8.82; 8.152; 8.2891; 89.899; 4.19; 4.166; 

5.81; 6.79; 7.56. 

(7 ద్వితీయచ తుర్ధ పాదములందు దిపాన ఘటింపంబడినవి : 2,174 2.280; 

9.826; 8.881; 4.1589; 5.58; 7.2.9; T2956; 0.26. 

త్మిపాస : మారన ఛందములందు( గూర్చిన ద్విపానలు కృతకములు కాక 

యతిసహజము9 యుండుటచే నవి యతనిరచనకు నహజాలంకారము లనియు, అత(డు 

వళ్యవా క్కునియ( దే(టవడుచున్నది. మారన ద్వి_హానవలె తీీపానను విరివిగా 

వాడలేదు. పొదత్రయచతుష్షయ ములందు వాడిన ' తపా సలు మార్కండేయమున ( గాన. 

బడుట లేదు. మారన వృ త్తపూర్వార్థముక న్న ను త్తరార్థమునె యలంక లత మొనర్చుటయం 

దాన క్రి కన(బజచినట్టు పరిశీలన వలన స్పష్టమగుచున్నది. ఛందముయొక్క యెత్తు 



విం _పథమాం| ధమహాపురాణము 

గడలోని గాంభీర్యము వృత్తము నగము నడుచువజకు 'శోతచి త్తమును రంబించుచుండి 

నావైన ఛందోలంకారముచే వృ త్తమును మధురతర మొనర్చి స్వాదువుగా,జేయుట మారన 

ఛందోనిర్మాణము ! ఉదాహరణకు: 

(1) ఉ తరార్ధమున దిపాన పాటింప(జడినవి_ 

చ శివు  డగజాత రాఘవుడు సీత? గిరీటి నుభ ద బెంపుసొం 

స్తు వెలయ! (బీతి, బెండ్లి యగు పోలి గని నాగచమూవిభుండు భూ 

రివిభవ ముల్లసిల్రంగ వరించె నమంచితరూవకాంతిభా 

గ్యవిధవగారవాదిసుగుణానుకృతాంవిక మల్లమాంబికన్ (అవ. 56) 

కృతిభ ర్తమాతాపితరుల యుదా త్త వివాహవర్షన మీవృ తమునందలివనస్తువు. మారన యీ 

వృత్తము నర్జాలంకారముల తోడనే కాక శబ్దచ్చందోలంకారములచేతను రమణీయితర మొన 

రించెను. ఇందలి యపమాసమాలంకారములు సార్థకములు. ఆదిదంపతులైన శివపార్య 

తులు, ఆదర్శవంతులై న సీతారాములు, కూరిమిదంపతులై న కిరీటినుభ ద లీవృత మున 

నుపమానస్తానములు, వారిగుణవిశెషములు నాగయ మల్లమాంబిక ల వై వాహికవృత్తమున 

భాసించినవని తాత్పర్యము. మారన “విభవ'ళబ్దము ను త్రరార్థమున త్మిపానలో నిలుపుటచె. 

బె వివాహములందు లేని విభవ మీదంపతుల వెండ్డియందు కలదని చమత్కారము !చమూ 

పతియైననాగయకు మల్లమ పాణ్మిగహణమున విభవ ముల్తసిల్లిన ది. భాగ్యవిభవము పార్వతి 

కివల మల్హమకు జన్మతో వచ్చిన శుభల క్షణము : సతికి విభవము పతివాల్లభ్యము 1 “సమం 

చిత ...గుణానుకృతాంబిక: యని మారన మల్రమాందికను గీ రించెను. అందు పార్వతి 

పొందిన పతివాల్రభ్యము వంటిది వ్యంగ్యము. కృతిపతి మాతావీతరులను ఉమామ హేళశ్వరు 

లని ఖావించుటకంటె నౌచిత్యము మజాండు లేదు. నాగయయందు పరమేశ్వరత్వము 

వ్యంగ్య మొనర్చుట మారనసామర్థ్యము. ఆభిజాత్యమును సూచించు రాఘవళబ్దము కన్న 

జగ దేకవరా కమత్వమును వ్యంజించు కిరీటిశబ్ద ముకం టె మంగళ్నవపద మైన 'శివిశబ్దము 

నాదియందు ఉపమానస్థానమున నిలుటయు, “అగజాత”ళబ్రముచెత రత్న నంపదయు, 

“'సీత'శబ్బ్దముచేత నపారభూ(నాగేటిచాళ్ళునంపదయు; 'సుభ్యద'శబ్దము చేత నుత్రమజాతి 

నాయికాత్యమును వ్యంజించి, తతృలభాక్కుల కువమయస్థానముగా నాగయను దెలుప 

టయు నర్ధాలంకారనంవిధానచా తుర్యము । ఎతద్విధవె భవమును _శవణసుభగ మొనర్చు 

నది [త్మిపాన. ఇట్టివృ త్త ములు _ వ, '/1; 4157. 

మజియు (2) _వథమచతుర్ద పాదములందు. త్మివానకు_ ఏ, 164 

(8) పథమతృతీయ 1 1 95.568; 4.214; 6,162 

(స) ద్వితీయతృతీయ , 1; ౨.198; 6.110 

(5) ద్వితీయచతుర్ధ , 0 ౨,165; 8.282; 7.99 

(6) చరణ తయమునందు పంచాక్షర పాన : 

చ. అని మునికావ మిచ్చుటయు నావనితామణి శోకత_ప యె 

ని 
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య్యిను( డుదయిఎవకుండు నింక నేను బతివత నెన నన్న న 

య్యిను( డుదయింప నోడె విను మిట్టివసుమ్ము నతీ పభావముల్. (2.169) 

పతి వతావభావమునకు వెజచి మును డుదయింపకుండుట యిందలివస్తువు. వృత్తగతి 

క నయతిస్థానము లందును, షడత్షరపానమునందును విరామవంత మగుటచే చిత్రసుఖా 

మె వ t తిపాద 3 వస్తువును (ప్రసన్న మొనర్చుచున్నది, ఇం దాద్యంతపాదములు హౌరా 

ములను గితియందు బెం వరిదింజములుగా నిర్మించుట శిల్పము. లల,సల,భల,గల, 

జల,గల,గ- అగు వృత్తగతిచే శా వవాక్యాతరన్మరణజన్యమైన చిత్త్రదుతియు; అవరోహణ 

రూపమైన డై న్యమును, తరంగరూపమైన యుద్వేగమును వ్యంజితమగుచున్నవి. చరణ 

ద్వయ గతిసామ్యముచె నవి న్ఫుటము లగుచున్నవి. కథ థార్థమున పాణ పాయమైెన 

సూర్యోదయ వన క్రి పంచాక్షర్మ్యపానగా నిబంధించుట ఛందొ ంగముబే, బతాక స్థానమును 

వ్యజించుట యనెడిశిల్పవి శేషము : మార్కండేయమున నిట్టివృత్త మొకటిమ్మాతమె కన 

బడుచున్నది. 

(7) వూర్వార్థమున బింబ బ్మపతి బింబరూపములె న వె పాదములు గలవృత్తము : 

చ. నుజనులఅయందు అత్ని యయి నూరిజనంబులయందు బుది యె 
a) (a 

కుజనులయం దలజ్ష్మి యయి గో! 'తపవి, తులయందు అజ యె 
(a 

ద్విజవరులందు శాంతీయయి విన్ఫురణం జెలువొందు దేవి కే 

. కద వ బి ము జయజయధ్యను తెలంగ (మొక్కాద మర్థి( దిలోకరక్షకై (6.122) 

సుర లొనరించిన మహిషానురమర్దనీన్తుతిలోని యొకవద్య మిది. భ క్తిభావోన్మ 

మోాజ 

చరణముల నుచ్చరించుట యత్యంత సహజము, చంవకమాల కంఠమున ధరించిన దేవీ 

అద మూచియుదరము వజకు సమలంక్కతయె శోభిల్టునట్టు మారన ఛందమును రెండున్నర 

త్రము లైన చిత్రములు దేవతాస్వరూపనిరూవణ పవరణము లై. సమానన్వరూవము లైన 

—_ 

పాదముల వజ కొలంక్యుత మొనర్చి శేషము నట్టు కావింపక వదలి చమత్కరించినా (డు. 

మారన మార్కండెయమునం దొక్కాక్కయాళ్వానము నందు తత్తద్వస్తురన 

సంబంధు లైన 'వయోజనముల నుపలక్షించి చంపకమును సందర్భోచిత ముగా వాడినట్లు 

పరిశీలనము వలన( దెలియుచున్నది. వథ మాశ్వ్యానమున( గరుణరసానుగుణముగను, 

ద్వితీయాశ్వాసమున శృంగారవిరకరుణవీభత్సరనా నుగుణము గను, తృతీయా శ్వానమున( 

బటోధమునందును, శాంత విరకరుణాదులందును, చతుర్థాశ్వానమున నుదాత్రవర్గనము 

నందును, పంచమాశ్వాసమున నుదాత్తవర్ణమునందెకాక శృంగారళరుణములందును, 

షష్టాశ్వానమున రాదవీరములందును, స్తుతులందును, న పమాశ్వాసమున భ క్రిబర 

శృంగారములందును, అష్టమాశ్వాసమున విరర్శాదక రుణములందును, ఉదాత్త వర్ణనము 

నందును [బ్రయోగింపంబడిను. ఒకొ్క్కారి రరనమునందు వాడినవృత్మముల( గొన్ని ంటి 
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నొక్కాక్క సముదాయముగా (గపాంచి, వానియౌచిత్యమును గొంత యిచ్చట వస్తా 

వించుట జరుగుచున్నది. 

(1) కరుణర నభావనంబంధులు_ (9) వక్శాతాపరూవమైన బలరామనిర్వేదము. 

(1.188) (11) భార్యాసుతుల నమ్ముకొనినందులకు హరిశ్ళుం, దునికోకము. | 220). 

(111) విగతజీవు( డైన పుత్తునిగూర్చి హరిశ్చందు(డు విలవించుట, (1.2598 254). 

(iv) కులవలయా జ్వుండు తం (డిలేనివుత్తుల దీనస్థితిని జెప్పి దిను:డగుట. (8.77) 

(౪) మానిని రాజ్యవర్థనుని తల నరయుట౯ గాంచి దుఃఖించుట. (7.1899) (గ భాతృ 

మరణమునకు ఖన్నితుండు దుఃఖించుట. (8.85) 

కరుణరసానుకూలము లైన భావములను వ్యంజించు వెవృ త్తములలో 5. [7 తప్ప 

మిగిలినవానియందు చపలమైన జగణన్ఫూ స్థగితమై నల, నల, భ, ర, గలు అధిక 

ముగా థాసించుచు వక కృచి త్త్మదుతిని, ఆరోహణావరోహణ గతులను, విలంబగతులను, 

_ ఛంచమున6 బన్స్ఫుట మొనర్చుచున్నవి. లె.77 వద్యమునందు మారన చంవకమునందలి 

పదునాజుజగణములకుగాను పదునాలుగింటిని పదఘటనావశమున భానింపఃజేసి విన్న 

నాట వితృవియోగము గలిగిననుతు.డు నిజకుటుంబభారవహనమున. గాంచు తీవదుఃఖ 

వెదనమును, తత్క_ధథార్థవక్తృ్రచి క్రమును వ్యంజింప(జే నెను. 

(2) రతిభావోద్వెగమునందును మారన జగణములను స్ఫురింప: జేసి విభావచి త్ర 

వృత్తి వ్యంజించిన తరుణములును గొన్నికలవు. ఉదా : 5.15; 2.815, (8) ఉదా త్ర 

దవ్యవర్ణనమునందు వాడ(బడిన చంపకమాలలు- ఉదా: (1) మహాభారత పళంన- 

1.4; 2.280; 2.290. (2) దేశవర్గ్ణనము-4. 1ల్ శీ, (3) భారత వర్షవర్ణనము-4. 152, 

(4 ) అవే క్షితభూపాలవర్ణనము_ 5.95౨. (4) న్లు స్తుతివరములై వృ త్ర తములు : 1) గురుస్తుతి. 

మహాక వినుతి_అవ, 10. (2 ) దేవీసుతి _8. 49. (5 ) పితృదేవతాస్తుతి_ 7.26, (4) ఆకా 

సాంతవద్యములు- 1.256; 4.259; 6.262; 8.298. 

ఆక్యాసొంతవద్యములుగా రచింపబడిన చంసక మాలలు. 

తరలావృ త్రమునందు [వతిపాదనమఖండానుపానమును దాటించిన మారన 

చంపక మాలావృత్సమునందు నర్యపాదవిషమఖండాను పానను ఓక పద్యమునందును 

(1. 286), పాదతయమున విషమఖండాను పానను మిగిలిన  మూడింటియందును, 

వాడెను. చతుర్ధషషా ష్రమాశ్వాసాంతవద్యము లైన చంపకమాలలో నాల్లవచరణమున, 

అను పానను జొటించి, తది కెషణముల వె శిష్ష్యమును వ్యంగ్యముగా( _బదర్శించెను. 

కృతిభర్త రయిన గన్నయను మారన గౌరవపవత్తులతో, గీ రించుభందములు శద్దార్థాలం 

కారమంజులములై [శవణానందమును గలించుచున న్నపి. 

4. ఉత్పలమాల: 

చంపక మాలావృత్త మునంవలి (పతిచరణా ది అయుద్వయము నొక్కొ-క రు 

వుగా మార్చి నచో నుత్సలమాలావృత్త మగును. భ_ర_న_భ_భ-ర-వ-యనుగణముల 
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విన్యానము |వతిచరణమున నుండును, తొమ్మీదవయక్షరము వెన యతి. ఈవృత గతి 

యందు భగణవభావ మధిక మగుటచె నవరోహణాత్మక మై మధుర్నపసాదాదిగుణాను 

కూలమై వర్రించును. దీనియందలి భగణములను విళ్లధము చేని జగణ నగణన్ఫూ ర్తి 

భాసింపం జేనినచో నుద్వేగ వంతము అగు విరరౌదాదులను భాసింవ.జేయవచ్చును, 

మారనక వి మార్కుండేయమున 124 ఉత్పలమాలావృత్తములను రచించెను, 

అందు న్థూలముగా( బదునాతింటిని వీరమునందును, పదునాలుగేని భ కికరుణములం 

దును, పదింటిని శృంగారమునందును, పదునొకండు ఉదాత్త దవ్యవర్ణనమునందును, 

తొమ్మిది రొ దమునందును, ఇదింటి నద్భుతమునందును, నాలుగింటిని [ప్రబోధము 

నందును, రెండేసి శాంతవత్సలభయానక వీభత్సాదులయందును, ఆజింటిని దయా భావము 

నందును, మూ(డింటిని హర్షాదులందును, మిగిలినవి కథాకథనమునందును వినియో 

గించెను. దీనివలన మారన యుత్పలమాలను పరుషము లైన వీరరౌదములందును, 
అభితము లైన శృంగారక రుణభ క్యాదులందును, ఉదాత్మవర్ణనాదులయందును నమానాభి 

నివేశముతో (6 _బయోగించినట్టు తెలియుచున్నది. చంపక మాలవలె నుత్సల మాలను మారన 

వివిధరసనములందు వాడినను, పబోధమునందు చంవకమును వాడినంత విరివిగా నుత్చల 

మును వాడ లేదు. సంస్కృత మునం దంత।|పాచుర్యము చెందని యీవృత్త మాంధకవుల 

యభిమానమును చూజగొని వివిధరసములందు యథోచితముగాం. (బయోగింపంబడు 

చున్నది. తెలుగున జంపకమున కున్న _పయోగబాహుళ్య మీవృత్తమునకు లేదు కాని, 
చంపకమున కున్న గొర వవృత్తులు ఉత్ప్సలమునకును గలవు, 

మార్కండేయమున నలంక్నతోత్సలములు రమారమి 65 కన(బడుచున్నవి, 

అందు ద్వ్మిపానచే నలంక్ళత మైనవి యధికముగా నున్నవి. 

) పాదచతుష్టయమున - 1.55. 

2) వృ త్తపూర్వాపరార్థద్వయభిన్నము _ అవ. లివి; 9. 118; ౨. 267; 7. 87 

) పాదతయమునందు _ 1.68; 9.968; 9.874; 8.990; 6.105; 6.195. 

) వూర్వార్థమున -_2,127; 2.291; 2.818; 8.185; 2.2716; 4111; 

4.217; 5.69; 7.128. 

(5) ఉ త్తరార్థమున - 5.77; 5.285; 1.82; 7.145; 8.170. 

(6) (వథమచతుర్భపాదములందు -_ అవ.1/; 4.108; 5.9; 5.184; 5,188; 

5.951; 6.182; 6.1989; 8.167. 

(7 _దథమతృతీయపాదములందు _ 1.297; 2.189; 2.197; 8.802; 4.144, 

5.250; 5.286: 7.1189; 8.124 8.215; 8.239. 

(8) ద్వితీయతృతీయపాదములందు _ 4.2085; 42830; 4.2892; 58,955; 6.255 

7.46; 7.216; 8.115. 

(9) ద్వితియచతుర్భ పాదములందు - 9.19; 9.952; 5.215; 8.66. 
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(2) వథఢథమత ఎ పియచరణములందు _ 5; 7.190. 
ఎ : 

కవి కావ్యమున( బతిభందమును లాక్షణిక పో క కమెన గణములను సమావేశ 

పఅచి నిర్మించుచున్నను వదఘటనావశమున నహజగణముల నచ్చువడునట్లు విరచిం 

చుట చాలయరుదు. భావానుగుణముగా వానిని నమావేశవజచియు, శకలిత మొనర్శ్చియు 

ఛందమును నిర్మించుట శిల్పము ! మారన యిట్టిశిల్పమార్గము ననునరించి, రసానుగుణ 

ముగా నీభంచమును అకర్యాశితపదా[శితము లై అన ఒహబవిధగ తులు భాసించునట్టు 

నిర్మించెను. ఆ అట్టివానిని స్థాలీపులాక' న్యాయముగా ( బరిశిలించుట జరుగుచున్నది. 

వృత శచరణము అన్ని౨టను భరనభభరవగ ణములు న్వన్వరూపముతో. బదన 

నావశమును భానించెడి యుత్సలమాలలు మార్మ్లం డేయమున' గనంబడుటలేదు. అది 

సహజము కూడ. కాని, కొన్నివృ తములం దవి యొకటిరెండువాదములందు ఖండము 

గనో, వూరముగనో లక్షణ్యకమమున భాసించుచు నర్దనమర్పకములును, రసానుకూల 

ములునునై రాణించుచుం డుటయు గమనింపవచ్చును. మచ్చున కొక యుదాహరణము : 
ల్ 

షా, వచ్చిన నాద్వెజుం డతని వందనపూజల హృష్టచిత్తుగా. 

జెచ్చెర. జేసి యిమ్మహి విశేషపు6 జోద ద్యము లేవి నూచి తీ 

వచ్చుగ( జెప్పవే యనిన నొషధ సిద్దు డనేక దేశముల్ 

_గచ్చుజ నేను దిమ్మరితి. గాంచితి నం దొగి( బెక్కుచోద్యముల్. (4.215) 

కర్మ్శ్మఠు6. డై న _పవరుండు గృహస్థాశమ ధర్మానుసారము అతిథివూజను యథావిథిగా 

నిర్యహించెను. ఆభావమును లక్షణ[పో కము లైన భరనభభగణ్యకమమున పదఘటన 

మొనర్పంబడినశిల్పము వ్యంజించుచున్న ది. ర-వ గణములు “గల, గల, గిగా భాసిం 

చుట ఆతిథినత్కారకార్యమును జేచ్చెర యొనర్చుటలోని త్వరను వ్య క్రీక్ర రించుచున్న ది, 

“చెచ్చెర చేసీ” యనుటలో నతడు త్వరపడుచున్నను భక్తి నడలలే దని భగణన్వరూప 

సా షాత్కారము తెలుపుచున్నది. రగణములోని యంత్యగురువు లేకుండగనే 'కియ 

ముగియుటలో. గియావేగము తేటవడుటయేకా క అమ్మహాత్మునివలన నవూర్ణవిషయముల 

నెజుంగవల నను |వవరునిత్యరకూడ స్పష్ట మగుచున్నది. _పవరవాక్యాము గణా శిత 

మైన వపదగతి న్మాశయించిన చో_ 'ల, న, భ, భ, రిగా నుండవలెను, కాని, యిందు 

భ, జల, భ, గల, గల, గ- అను గతి నాశోయించినది. అపూర్వువిషయశవణమందలి 

త్భాహత్వర లాకమము వ్యక్త 'ముచేయుచున్నది. వద్శాశితమైన “జల” మతని 

న. న్పష్టమొనర్చుచున్నది. చరణాంతగుర్వుక్షరై క పయో 

గము “చెవ్పవె” యనెడి (పార్హనార్థక్యకియకు, టోషకముగా జరిగినది. “అచ్చుగ( 

జెప్పవె యనుట” లోని నహజగణన్సూ న వ క్తవ్యాంశమున నహజో క్రి నభిలషించు 
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చున్న (శోతృచి త్ర తము నేర్పజచుచున్న ది. జొషధ సిర్దుండు సహాజు మైన దాంభిక వద్దతిలో 

వాక్యము నాత్రముగా నెత్తుకొని సాగదీయుచు మాటలాడెను. “సర్దడం ననెడిచోట 

భగణము పూరికాకపూర్వమ సిద్దవాక క్యము మొదలగుట త్వరను వ్య క్ర ము చేయుచుండ 

అనేక దేశముల” ఆనుటలోని "జగణరగణములందలి గరక్రరోరిరాం సారము ఉకీదె ర్ల 

మును వ్యంజించుచున్నది. '“కచ్చాజ ..,.చోద్యముల్' అనుపాద ““కచ్చజ' గ 

“కాంచితి ఆనుపదములు నేన్త నస్టైనమరీందు. భాగం యాలను 

(బకటించుచున్నవి. మిగిలినగణములు శకలము. లై యతనివాక్యోచ్చారణవికారమును 

దెల్చుచు వాయవుర జ్ఞా లను (థభాంతిని గల్పించుచున్న వి, ఇట్లు ఛందము భావనమర్చక 

మగునట్టు నిర్మించుట మారనరచనాశిల్పము. మహాక వులకోవకు( జెందినవారు కాని యిట్టి 

సూక్ష్మములను ఛందములందు సాధింపంజాలరు. 

ఇక్షు మారన 1.88; 1.187; 5.881 పద్యములను పరిశీలించున ది. 

కతుమథనకార్య మొనర్చు పరునియుద్ధా దులు వర్ణించు నవనరమునందును మారన 

శకలిత గణములను భఛభందమున; దియోగించి విభావసాతాతారము గల్లించెను. ఊదా 

డ్. కవ్చీన నస్ర్రళస్ర్రముల ఖడ్డమునం దునుమాడి పీనుంగుం 

గుహప్పలు గాగ గండ లొగిం గొండలుగా రుధిరంపు పెళ్టుగా | 

నిప్పులు కన్నులం దొరంగ నిర్భరబాహువరా[క మంబు వెం 

పొవృగ నక్కుమారవరు( డుక్కున సేనల |దుంచెం దుంచినన్. (7 216) 

నాభాగుడు నెన్యముల( దునుమాడు:. యిందలివర్హ్యాంక “ము. నాభాగు(డు యుద్ధఎరము 

నకు విభావము. ననెన్యు(డై యెదురు నిలిచిన తం|డిని సీ (య భుజదండ నహాయుడై 

డీకొని రణమును నిర్యహించినసాహసికు(డు నాభాగుడు. ఆత(డు “నిర్భరబాహుపరా 

క్రమంబు వెంపొప్ప(గ” ““నిప్పులు కన్నులం దొరంగ'. నుక్కున సేనల దుంచె 

నంటి ! ఈవృత తృతీయచరణపూర్వార్థమున సాత్త్విక భావమును, ఊత్తరార్థమున నుత్సాహ 

భావమును వ్యక్తమగుచు పాదము నమఖండముగా విరిగియన్న ది.అందుోనిర్భరబాహు ... 

పరాకమంబు పెంపు" అను సమానము నాభాగునివీధమును వ్యంజించుచున్నది. ఇంత 

దీర నమాన మావృత్తమున మారన వాడలేదు. “వెంపు” పదములోని సార్థక మది, 

పీరునికి యుద్ధమున నిప్పులు కన్నుల రాలుట నహజము కావున నవి సహాజాక్షరగణ 

బద్ధములై జాలువారినవి. * సేనల [దుంచె” నని చెప్పుచు మాకన రగణమును 

(దంచి చూపెను. అత డంతటితో నాగక వృ త్తపూర్వార్థమున నాభాగు(డు సేనల, 

|దుంచిన విధమును వర్ణించిచూ వెను. అందు ఛందనృంబంధీయెన చమత్కార మొండు 

చేసెను, “కప్పిన _నస్త్రశస్ర్రముల- ఖడ్గము నం- _దునుమాడి _ పీనుగుంగువ్పలు- గాగ 

గండ-లౌగిం_గొండలు- గా -రుధిరంపు బెళ్ట -గా-” అను పాదములలో; | గవ్పీన ” 

బాణము లన్నియు, “గువ్పలు”గా( (గింద(బడినవి. భగణసాద్భళ్య మచ్చట సార్థకము. 

“అస్త్రళస్త్రము "లను ద్యంద్యన మానము |కిందిచరణమున మూ(డుముక అయిపో యి 
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నది; కండలకొండలు ఖడ్గమంత వయ్యు జివరిగురువు విరిగి కత్తికి లోకు వె నవి, 

“తునుమాడు' (క్రియ “నలి మగుటచే( (గమారోహణరూపమైన దుతి నాయకచి త్ర 

వృత్తిని వ్యంజించు చున్న ది. దానికి ఫలము పీను(గులకువ్పలు. గణద్వయ దీర్భమైన 

“రుధిరంపుకుళ్టు' సమానము రక్తనదుల దైర్హ్యమును వ్యంజించుచున్న ది. వీరవిభావము, 

పీరయుద్దము, తతృలము వర్ణింప(బడిన యీవృత్తమున నోజోగుణాదులు భాసించు 

నవకాశ మున్నను మారన వానిపొంత( బోక యర్థానుగుణమైన పద విరచనాశిల్పము 

నందే నిష్ట యుంచి పద్యమును నిర్మించి ఛందో మర్శజ్ఞా 6 డనిపించుకొనెను. ఛందోగతి 

చేతనే చితముల సర్మింపంగలుగుటి సిద్ధహస్తుండు చెయ జిలుగువని ! 

రనభావానుగుణము లైన బహువిధగతిభేదములచే ఛందమును నడిపించియు, 

నెడనెడ నలంకరించియు, మారన నివుణముగా వర్ణ్యవస్తువును రమణీయతర మొనరించు 

చుండును. ఇట్టివానికి నుదాహరణములు వెక్కు_ లున్నవి. వానిలో. గొన్నింటిని 

మా|తము స్థాలీపులాక న్యాయమున( బేర్కానుట జరుగుచున్నది. 

ఉ. ఏని నురూపవ్నిభమము వీని తనూద్దతచారుకాంతియు 

సీని మృదూల్తనద్ధతియు వీని వినిర్మలద్న గ్వ్యిలానము 
టి ఆ ౧ ద 

సీని ముఖభాంబుజద్యుతియు వేడ గనుంగొన నింత యొప్పునే | 

మానవదేవకిన్నరకు మారుల( జూడనె ? వారు నిట్రిరే 7 (4.282) 

వరూధిని వవరునినుందరాకారమును గాంచి యబ్బురవడి పలికినమాట లివి! పాద 

[త్రయమునందలి ఛందసృమతాగుణ మాతనియాకారనిర్మాణసమతాగుణవ్యంజక మె 

విభావన్వరూవనిరూపణ సమర్థ మై యొప్పుచున్న ద్. 

ఉ. కొందు తీ వశ స్త్ర హతి( గొందయు దు సరరోగజాధలస్ 

గొందలు నీరు దావునెడ( గొందటు భోజనకార్యవేళలన్ 

గొందజు యోగముకు లయి కొందలు నిష్ట దవం బొనర్పుచున్ 

గొందయు కాంతల నవయు కోరు_ల ( జత్తు రనేకభంగులన్. (1.55) 

రణవిముఖులై పారిపోవుచున్న దానవపవీరుల నుద్దేశించి శుకాచార్యులు వలి కినవాక్యము 

లలో నివి కొన్ని. మరణహేతువులను నిరూపించు నీహాక్యనముదా యము పాదత్రయ 

మున సమతాగుణమున నొప్పారి వికలములై యన్న నెనికచి తములకు నైర్యమును, 

రై రోత్సాహములను |బ్రేరేవించు నుపదేశముగా రాణించినది. 

మహిషానురవిజృంభణమునందడును మారన యిట్టిఛందమునే వాడెను, 

ఉ. కొందజ(ం జండతుండహవి( గొందజిగూరఖురా గఘట్టన 

న్లొంద ల దీర్చ వాలమున( గొంది దీర్గ విషాణలీలల 

నొందలి( దీ వవేగమున( గొందజ ను!'గమహారవంబున 

|న్మందగ జేయుచు (నృమథ మండలి నెలను దుంచి యుద్ధతి ఏ. (6. 105) 
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ఛందశ్శిల్పమొ du 

మొదటిమూ(డుపాదములందును (పథమతృతీయభగణములు తప్ప మిగిలినవన్నీ యు 

శకలితగణములే: వానిని భగణశీర్షములుగా నొనర్చి పాదగతియందు సమత్వమును 

దికటించి షడ్విధరౌదవిహారసామర్థ్యమును మారన మహిషానురునియందు వర్ణించెను, 

చతుర్థ పాదమున ““దుంచిి యనువజకును ఛందమును |దుంపక నడివి, యతనియుద్దతి 

యందున్న నహజత్యమును వ్యజింవ(జేసెను, వృత్తమున నిజముగా నుద్ధత మైన యారభటీ 

వృత్తియు, రీజోగుణమును భాసింపవలసినది, కాని, జంతుక్భతరౌ[దవిన్యాసము రస 

నామవాచ్యము గాక యాభాన మగుచున్నది. కావున నోజోగుణము యమక్కపయోగ 

మున మందీకరింపంబడిన ది. 

ఆర్థగాంభీర్యమును, శ్షబ్దార్ణాలంకార పాభవమును, ఛందోలంకార వెభవమును 

(తివెణీనంగమమువలె నేకచ్చందమున  భానించి యొక వీరళ్ళంగారవిభావవర్ణనమై 

యొప్పారిన యీపద్యము మారనర సశిల్పమున కుదాహరణము: 

ఊఉ. అంత మనోహర వకటయౌవనలీల యలర్ము( బొంది న 

త్యంతమదోల్లనద్విభవ మెందగజేందము( బొందినట్టు న 

తా_ంతిక ళావిలానము సుధాకరు( బొందినయ ట్రుదా త్తవా 

సంతిక విభమంబు విలనత్సహకారము( బొందిన ట్రొగిన్. (8.267) 

(పతిపాద్యవన్తువు [పథమచరణముననే చెన్సంబడిన ది, కాని, యది పాదతయముచే 

నలంకృత మొనర్పంబడినది. [పమదోత్సాహకళావిలాసములనంపద యలర్మ్కుని. 

బొందిన ట్రలంకారములు వ్యంజించుచున్న వి. ఐం|దగజేందమునకు మదోల్లానము కట 

(పదేశమున సూచితమగును గావునను, కళాపూర్ణుండై న చందునియందు యావనన్ఫూర్తి 

భాసించును గనుకను, వానంతిక నహకారమును బొందుటలో శృంగారలీలావిలానము 

వ్యజింప(బడును గనుకను నాయకునియందు( బకటయౌవనలీలాశబ్దములు సార్థకము 

లగుచున్నవి. మనోహరత్వము తాత్ప్సర్య్ణమున భాసించినది. అడి ఛందోలంకారముచే 

వృత్ర్తమునకు( గలుగుచున్నది. పూర్వావరార్థభిన్న మైన ద్వి, పానమునందు బిందు పూర్వక 

తవర్ణము ననుసరించి |కమముగా ననునాసికాక్షరములును బరుషాక్షరములును గలవు 

కావున మధురపరుషవృత్తులు స్పురించి నాయకుని శృంగారవరరనక్షమత్వము వ్యంజింప( 

బడుచున్నది. లాద్యక్షరవృత్యను పానము వృత్త మును మధురతర మొనరించుచున్నది. 

ఉ. తారల లక్క_గా(గ సికతాతతి లక్కు పయోధిశీకరా 

సారము లెక్క భూరిబహుజంతుచయంబుల లెక్క వారియు 

గారల లెక్క య ట్టగ బీతం బగు సీసుక్సుతంబు భూప | యు 

న్నారకులందు. బుట్టిన ఘృణామతి లక్షగుణంబు లయ్యొడిన్ (2.188) 

అగణిత వస్తుసామ్యముచే నగణిత పుణ్యనంచయము నేర్పజచి చెప్పుట యిందలి యర్థాలం 

కారము. ఆవాక్యము పాదృతయవ్యాప్రమై, అను పానయమకా దిశద్దాలంకా రశోభిత మై 
అలాన్. శ 

తదర్థనమర్నక మగుచు ఛందము నలంకరించున్న ది. 
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ఉ. ఆనగు మోము చెన్ను శశియందును బంకరుహంబునందు లే 

దానయన్మపభాతి మదనాస్త్రములందు మెజుంగులందు లే 

దానునుమేనుకాంతి లతికావలియందు( బసిండియందు లే 

దానలినాయతాక్షీలలితా కృతి నామది! బాయనేర్చునే ? (1 16 1) 

(తిభంగనదృశ మైన ఛందోగతి | పతిపాదమునందు వెలయ (గా వినో క్రినుందరము లైన 

నంపూర్ణవాక్యములు మూడు పాదృతయముగా నవతరించిన మనోహరవృత్త మిది 
నారీవర్హ్ణన మగుటచేతను, వృత్యనుపాసాలంకార మండిత మగుటచేతను, లలితవద 
నంభుటితనమానవిన్యాన మగుటచెతను, ఈవ్న త్రము చిత్తరంజక మై చెన్నారినది. 

“ఆవ” స్వరము లను గూటముల క మర్శ్నం(బడిన నాలుచంపక దామసరణులా యనునట్లు 

శోభిల్లు నీవ్న తము శృంగారర సో దంచితము గా నున్నది. 

రసానుకూలములై న యుత్సలములు మచ్చున కిచ్చట సూచింప,డుచున్నవి : 

(1) శృంగారరనము _ 1.138; 4,97; 4280; (2) వీరరనము _ 7 175; 

9.115; (3) రౌ'దరనము _ 1.కిరి; (క) కరుణరనము _ 1.180; 1.245; 2.19. 

5.1894; (5) అద్భుతరనము . 6.79. (6) భయానకము _ 1.55; 2.88; 

(7 వీభత్సము _ 2,97; 7.216, మజియు దయాభావము _ 2.127; 180; వత్సల 

భావము _ 1.90; హర్ష భావము 7.64. 

ఉత్పలము ధర్మాది|వబోధమున నువయోగింవ(బడినవట్టులు స్వల్పముగా గలవు" 

వానిలో నీ.6; 9.195; 8.9852; 5.184 పెరొ_న(దగినవి. ఉదా త్ర దవ్యవర్ణనము 

నందు _ నగరవర్ణ్లనము - 2.158; పత్మివతాగుణకీ ర్రనము _ 2.180; (వాహ్మణవర్హనము 

2197; అలరుని ధర్మపాలము _ వీ2/6,; జంబూనదివర్ష నము, 4. 144; రమ్యక 

వర్షవర్ణనము 4.205; ఉ త్రమమనువర్గనము _ 5.215; (పజాతిభూవవర్లనము 8 6; 

నాగవిభుజన్మ ము అవ, ౨౨; ఆనునవి యుడాహరింప(దగినవి. స్తుతులందు 6.115; 

6.1594; 8.225; 6.227, 7.82, 7,185 _ రసవ త్రరము లె నవి. 

మారన మార్క_ండేయపురాణము నుత్నల మూల తో నారంభించుచు నాశఃపురన్సర 

మైన రమావరుస్తుతిని నిర్వహించి యీవృ త్రముయొక యౌ దాత్యమును సూచించెను, 
నరన్వతిస్తుతియు (అవ.5;) నన్నయభట్టారకన్తుతియ (అవ.9.) మార్కండేయ వురాణ 
వళ స్తిని (ఆవ. 1) ఈవృ త్తమునందే నిర్వహించి దానియం దున్నయభిమానమును 
(బకటించెను. - 

చంపకోత్చలము లాశ్వాసాంత పద్యములుగా పర్యాయముగా వాడ బడినవని వెనుక ( 

బేరొన(బడినది. మారన వీనిని తృతీయపంచమనస_ప్రమాశ్వానములందు రచించెను. 
అందు తృతీయాశ్యానమున( |బతిపాద విషనుఖండాంతాను పానమును, పంచమన ప్రమము 
అందు పాద తయవిషమఖండాంకాను పానమును, దియో గించి ఛందము నలంకరింది 

కృతివతిని భూషించెను. 
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5 కందము: 

మార్కుండెయమహావురాణమున కందము ఛందములన్నిటికింజె నధికముగా: 
నువయోగింవంబడినది. మాకందములనంటి మధురనూకులయంచు మారన కున్న 

మక్కువ కందపద్యములు వ్యక్తము చేయుచున్నవి. 

కందము నందముగా( జెప్పుట కవుల కొకగొప్ప యనియు, నది యొకకళ 

యనియు, నను భావము లోకమున కలదు. వక్తవ్య మగు నొకయంశమును సరళము 

గను, నం గహముగను జెప్పుట కీపద్యము కవుల కెంతయో యువకరించుచున్నది. 

అందుచే దినిని కవులు బహుళముగా వాడుచు వచ్చిరి. పయోగము ధారాళ మగుకొల౧ధి 

ఛందము పరఠితచి తమునకు 'విసువు జనింపకుండ వాడవలసిన యగత్యము క 

కేర్పుడును. అప్పు డతడు కందమును వివిధగతులతో నడుపవలసివచ్చును. పదగణ 

గుణాలంకారనం విధానభేదములచే కవి కందమును చ్విత్రవిచితముగా నలంకరించు 
చుండును. మహాభారతకవు లీమార్గము న( బయనించి తరువాతికవుల కెన్నీయో పద్ధతు 

లను జూవీయుండిరి. మారనయు మార్క్మండెయపురా ణమున నీఛంధమును నర్వెతర 

చృందములకం టె సుందరముగా నలంకరించి వివిధభంగులలో( (బదర్శించెను 

కందము భ, న, జ, నల, గగ_-యను గణములతో నిర్మింపంబడును. పూర్వార్థ 

మున జగణము ద్వితీయచతుర్గ షష్టగ సానములలో నువయోగింప వీలున్న ది. అష్షమ 

గణముగా గగ, సగణములలో నన నుండవచ్చును. ఇట్టినియమమే యత్త రార్థము 

నందును బాటింపంబడును. కవు లీకందమున భనజా కాదిగణములలో భగణము నధిక 

ముగా వాడినచో నది యవరోహణాత్మక మై దుతగతి యందు భాసించును. దానిని 

'భకంది' మందురు. అమేనగ కావృత్రిగల కందము “నకంది మనంబడును; ఆరోహ 

ణాత్మిక మైన గతి దానికి నహజము,.. జగణ మీఛందమున నాజుసార్హు పయోగింప 

వీలున్న ది, అట్లు జరిగినచో నాఛభందోగతి మహాచపల మె యుండును. నలకందము 

దుతగతి గలిగి చి తవేగమును వ్యంజించును. గగకందము విలందితగతి నాశ 

యించును. కావున రసానుకూలముగా నీకందభదములను గవ్వలు కావ్యములందు.( 

[బయోగించుట( గాంచుచున్నాము. మార్కండేయపురాణమున: ౧దలి యీకందభేదముల 

(పయోగా చిత్యము స్థాలీవులాక నా యముగా బరిశీలింపంబడుచున్నది 

1 భోరతొందోయు : 

కం. ఆడుట పాడుట పడతుల; 

గూడుట యాసవరసంబు (గోలుట యోగ 

క్రీడలు గావున యోగుల 

నే డిరవుల. జేర వథు ము లేకియ నున్నన్. (2.210) 

పం డెండుభ గణములు పయోగింవ ప వీలై న కందమున నిచ్చట వదిభగణములు వాడ (బడి 

యుండుటబే భ కంద స్వరూవనా క్షా జాతా ర మగుచున్నది. యోగి లొకికభోగములందు 

మగ్ను. డైనల్లు కాన(బడినను, తామరాకువె సీటిబిందువువలె వానితో నంటక నిలచి 

లే 
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యుండును, అనంగా యోగికి భోగానుభవమునందు సాందమైన యాహ్లాదభావ ముండదు. 

అతని చిత్తము భోగవిర క్రిచే నవరోహణగతి నాశయించియుండును,. కావున భగణ 

బహుళ మైన యీకందము తచ్చి త్తవృ తీవ్యంజకము కాగలదు. గణవిరామళోభిత 

మగు నీవృత్తరచనము ఖోగికిని భోగములకును మధ్య గల నంబంధరాహిత్యమును 

వ్యంగ్యముగా సూచించుచున్నది. 

శోకాళ్చుర్యాది కావములను వ్యంజింవజేయుపట్ట మారన యిట్టి కోందములను 

రచించియుండెను, (చూడుడు : 1.100; 2.800) 

౨. నతొందొము : 

కం. నను నీవొండె శరానల 

మున నీజుగంజేసి సర్పముల( దుంవు వెన 

న్నిను నేనాండె శరానల 

మున నీజుగ. జేసి నర్పముల( గాతు వెనన్. (8.262) 

తం|డిమాట వినక _పజాక్షయకారులగు నురగుల సంహరించు మరుతునితో శరణాగతులై న 

యురగులను గాపాడ బద్ధకంకణు( డైన యవచేక్షితుండు స్వాభిమాన ముట్టిపడ పలికిన మాట 

లివి. నగణబహుళ మైన యీకంద మవేక్షితునిచిత్తమునం _బవర్ధమాన మగు (కొధ 

థావముయుక్క్ల యారోహణో ద్దపకత్వములను వ్యంజించుచు నర్ధసమర్చక మగుచున్నది. 

అమర్షా దిభావోదయవర్ణ నములందు నకందము రాణించు నని మారన యధిపాయము. 

3. ఊలతొందయు : 

కం. తనపొరుషంబు వదలక 

మనుజుడు కార్యం బొనర్బ మానుగ దైవం 

బునయందు. బౌరుషమునం 

దును దతృలసిద్ధి దోంచు. దుల్యన్థితితోన్, (9.48) 

అశ్వతరు,డు కుమారులతో? బౌరుషోత్సాహమును గూర్చి యువన్యసించు వీరవాక్య మిది, 

మనసార | పేమించిన మ్మితున కెట్టియువకారము చేయ6జాలక పోయిన పుత్తుల వాక్యములు 

విని వారు కృతఘ్నతాదొోషదూషితులై హోదు రన్న యుద్వేగముతో. బొరషకార్యమును 

గూర్చి యశ్వతరు6 డువన్యనించెను, అతనిహృదయమునందు పుత్తుల యనుత్చాహవాక్య 

[శవణమువలన దీ వమగుచున్న దుఃఖామర్షములు హేతువులుగా జనించిన యపూర్వకార్య 

సాధనోత్సాహ ముజ్జ్వ్యల మై యాత నివాక్యములలోని జగ ణప్పుతియందు భానించుచున్న ది. 

"దె వపౌరుషఫల సిద్ధులు తుల్యన్థితితో (6 దోచు” నను వాక్యార్థ మును 'బకటించు సీకంద 

మున! బూర్వో త్తరార్థములందు తుల్యస్థితితో జగణము భాసించుచుండుటయు, అకార 

ఉకారనహితమైన నవర్ణములు (పానలుగా నర్ధద్వయమునం దుండుటయు - గమనింవ( 

దగినది. ఛభందస్తుల్యగతి చెత ఫల సిద్ధియొక తుల్యస్థితిని వ్యణింక(జేయుట యిచ్చట 

చమత్కారము ; 



కందమున నాజుజగణములు పయె'గింప వీలున్నది. కాని యట్టిలక్యములు 

సాధారణముగా లభించుట కష్టము. మారన మార్కండేయమున( బెక్కు చోట్ల కందము 

లలోని జగణములను పదవ్యవస్థావశమున సహజస్థితీతలో ఛందమున భానింపనీయక 

వానిని భంజించెను. దానిచేత గందమున, దద్దణ్యపభావమున( గలుగవలనిన యుత్తుతి 

కొంత మందగించెను. మారన డోధాద్యుజ్జ్యలభావోద్ది వీయందు కందము నమర్ధవంతము 

కాదనీ భావించియుండ వచ్చును. 

జగణస్ఫూ ర్తి కుంఠిత మైన కందము : 

కం. దైవంబు చక్కా! జూచిన 

నేవిధమున. గీడు వొంద దెయ్యెడ నున్నన్ 

దైవంబు తప్ప; జూచిన. 

నేవిధమున మేలు వొంద దెయ్యెడ నున్నని. (15) 

థార్గ వుండు రణవిముఖు లైన దానవులకు( జెప్పిన వాక్య మిది. జగత్చ్సత్య మైన యొక 

విషయము నిర్మోహముగా నిచ్చట. (బతిపాదింప(బడుచున్నది. ఇట్టినూక్తులందు చితో 

త్సుతి కంచె జితనమత్య మెక్కుడుగా రాణించును. కావున జగణస్ఫూ రిని భంజించి 

మారన ఛందమున నమగతి భాసింపశజేనెను. ము క్షపద)గ స్తమును వాడి వద్యమును 

బఠితమనమునకు ముచ్చట మురివెము లూరింప రచించెను. 

4. సలకొందొయు ; 

కం. మరగిన సింహము మృగముల 

బొరిగొనుచును నరుల గాచుపోలికి నంతః 

వరిచితపవను (డు నఘముల( 

బొరిగొనుచును నరులదేహములు రక్షించున్, (3.3819) 

పదినల ములు భాసించుట కవకాశమున్న కందమున మారన యిచ్చట తొమ్మిడింటిని! 

[బకాశింప( జేసినాండు. [పాణాయామసాధనముచే శానింపంబడిన  యంత౭పవనము 

వెంపుడుసింగము మృగములను జంపి నరులను రక్షించువిధముగా నఘములను హరించి 

నరులదెహములను రక్షించు నని చెప్పుట యిచ్చటి వర్ణ్యవస్తువు. నలము చి త్తదుతగతి 

వ్యంజకము. నలబహుళమైన యీకందము ఆంత।పరిచితపవనము దురితములను హరిం 

చుటయండలి |దుత గతిని వ్యంజించుచున్న ది. కంరీరవోవపమానములే( బవనక క్రిసామర్ధ్య 

ములు నిరూపింపంబడి నత్యరకార్యద క్షత సూచింపంబడుచున్నది. కందముయొక్క్ల 

యుభయార్థములందును _వథమతృతీయచతుర్ధవంచమగణములందు సమముగా నలమును 

నిబంధించుచు, ను త్తరార్ల్షమున రండవగణముసు భగణమునకు బదులు నలమును నిబం 

ధించి యదమానమైన సింహముకంటె నువమేయ మైన వవనుండు (అఘములు) సొరి 
గాొానుటయందు నత్యరగతి కలవా డని మారన వ్యంగ్యముగా( జమత రి చెన్ను. 
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q గ్ష్మపొర వవణు లైనవారో కారో? 

యేపగిది నున్నవారో 
యోపార్ధివ : సుఖులొ దుఃఖులో యే నెణు(గన్,. (6.16) 

పుత్తు;లచే వెడలగొట్టంబడియు. వారియోగ తేమములనుగూర్చి మోవావెజుండ్లై. పరిత 

పించుచు సమాధి యన్న మాట లివి. విషాదభారముచే మందగతి నాశయించిన యతని 

చిత్తవృత్తి “గగికందమున సహజముగా, [బతి వింబించుచున్న ది, “వారో” “కారో” 

అనుగగములబే నాతనిదుఃఖతీ! వత వ్యంజింప(బడుచున్న ది. 

(1) సుతులయందు గగకందము రాణింప(గలదు: దేవీస్తుతి : 

కం. దేవీ! మహేశ్వరీ ! దిగు 

కావస్థలు నీవె కావె యభిలంబునకు 

నావింతు మహాదేవీ : 

దేవేం[ద|పముఖనిభిలదేవస్తుత్యా ! (6.42) 

భ కిముదితమైనచి త్రవృత్తి మందమును, మధురమును నగుట సహజము, కావున! 

బె కంద మర్థనమర్చక మగుచున్న ది. 

కృతిపతి వశంన ] 

కం, శ్రీకి చివిజయనిత్యా ! 

లోక జనస్తుత్య ! మ_ర్యలోకాదిత్యా ! 

స్వికృతనంతత సత్యా : 

(శ్రీక ంఠ శ్రిశభృత్య : (శ్రీకరకృత్యా ! (5.889) 

(19 అమర్షాదులందు మారన గగములను సార్ధకముగా నుపయోగించెను. ఉదా 
మహిషాసురుని [కోధవ్యంజక మైన భాషణము ; 

క. కని యాదనుజుం డేమీ! 

యనిమిషు లొక యా(డుదాని నక్కట | నాతో 

నని సేయ దెచ్చినారే ? 

యనుచుం బటురోషఖీషణాకారుం డై. (8.81) 

ఆఅునగణములు, మూ(డుజగణములు, ఓకనలము, ఒకభగణము _ గల యీవద్య 

మున; [బతిపదాంతమునందును గగము నిబంధింపంబడుటచే మహిషానురునిచి తమునం 

దారోహణాత్మకముగా నుత్క-ర్షో త్తుతివహంచు కోధమును, అహంకారద్యోత క మగు 

వాగర్హ్ర త్రియు వ్యంజింవ(బడు చున్న వి. “ఏమీ” “నాతో” (తెచ్చి) “నాదే”, అనువద 

ములు అమర్షభావోద్దీపక ములు | = . 



ఛందళ్ళిల్పము ప్రీవప్రి 

ఇట్లు రన భజసాదికందములను రసానుకూలముగా మార్క ండేయమున( 

నంస్ఫ్కతమునందలి యార్యాగీతీ తెలు(గున( గందమైనది, పింగళముని యార్యా 

వృ త్తమనందు పథ, విపుల, చవల, ముఖచపల, జఘనచపల, మహాచపల _ ఇత్యాది 

విభాగము చేసెను. _వతిమాడుగణములకును పాదము విరిగినకందము పథ్య. అట్లు 

కానిది విపుల. పూర్వార్థమున రెండవ, నాల్ల్హవగణములుగా జగణ మున్న చో నది ముఖ 

చపల. అ ట్టుత్తరార్థమున నున్నచో జఘనచపల. ఉభయార్థముల నున్నచో మహాచవల. 

ఈ భేద తయసాంకర్యముచే నేర్పడు పడునాలువిధములను డా. పాటిబండ మాధవశర్మ 

గారు సూచించియున్నారు.] 6 అవి _ (1) పధ్య, (2) ఆదివిపుల. (8) అంత్యవిపుల. 

(4) ఉభయవిపుల. (5) ముఖచపలాపథ్య, (6) జఘన చపలాపథ్య. (7 మహాచవలా 

పె (8) ముఖచవపలాదివివుల. (9) జఘనచపలాదివిపుల. (10) మహాచపలాదివిపుల 

(11) ముఖచపలాంత్యవిపుల. (12) జఘనచవలాంత్యవిపుల. (15) మహాచపలాంత్య 

విపుల. (14) ముఖచపలోభయవిపుల. (15) జమనచవలోభయవిపుల (16) మహా 

చవలోభయవిపుల. కందమునందును ఈభఖేదములను వారు వరిగణించి చూపిరి. వీని 

రసానుకూల్యమును వివరించుచు వా రీ విధముగా. బేర్కొంనిరి. ''యథోచితవిరామముల చె. 

బథ్యాక ందము మాధుర్యగుణవ్యంజక ము కాంగలదు, నిర్విరామత్వముచె విపులాకందము 

జోగుణవ్యంజక ము కాగలదు, జగణావృ త్రిచె నుత్ ప్రత గతి యగు చపలాకందము 

లందు వికేప్రచిత్తావస్థను వ్యంజింప(గలదు. విషమస్థానజగణము గా 

నకు ఎంతభంజక మగునో సమస్టానజగణ మంత రంజక మగును. రన్వనంగము లేని 

పట్టులందును జగణకల్పితమైన కందమున చాపల్యము చమత్కారమే దోసవన్న ది. 

ఇట్టి కొండ విభాగము మార్క.ండేయపురాణము నాశ్రయించి భావింపవచ్చును, 

I వభ 

క. కన్నుల బాష్పము లురల (గ 

నన్వ రవరు( జేర నరిగి యతిదై న్యముతో 

నన్నన్న ః యాక్ లయ్యొడి 

నన్నము నా కివుడు వెట్టు మని యడుగుటయున్. (1.204) 

కాశీనగరమున శె బ్యాహరి క్రోం [దులు మూర్చితులు కాగా వారినుతు(6డు ఆకలిజాధతో( 

దండిని నన్న మిడు మని వేడు నీవద్యము మధురగుణవ్యంజకమును, కరుణారనవూరిత 

మును న యొప్పుచున్నది. 

2 ఆఅదివిల్లల ; 

క్ర అనమాననొక మారా 

లసితమృదుత నూలతావిలానమద భ కా 

16. ఆం.మ.కా.భం.వెల్చుము పుట. ఉక! 17. ఆం, మ, థా, భం, శిలాము. పుట, 441. 
ద తీ 



an ce గ్ా (మట్ మోం థి యుటోవ్వు ౮ ణము 

అన యొ కర మమరు మడా 

అనం గను6గొను నతికుతూహలం బెలఠారన్, (3.8 ) 

కవటమున్యాశమమునుండి కువలయాశ్వు! డింటి కేతెంచుచు నవూర్వసౌందర్యవ తి యగు 

తనభార్యను దర్శించు కుతూహలము వహించెను. కుతూహలభావోదయహేతు వైన 

మదాలనసౌందర్యవర్ణన మాదియందు దీర్ద నమాననంఘటితము చేసి మారన దాని 

యౌదాత్యమును బధితచే భావింవ(జేసెను. "వృత్యను పాసాలంకృత మైన యీఛందము 

నాయకుని చి త్తమునందలి రత్యాహ్హాదములను వ్యంజించుచున్నది. 

5. అంత్కొొ బిల్లుల ; 

కం. నారాయణు.6 బీతాంబరు 

శ్రీరమణీరమణు భ కచింతామణి దు 

ర్వారవిష ద్విషకుంభవి 
దారణనిపుణాభిధాన దై వతసింహున్, (1.268) 

హరిళ్చందు(డు చితిపై నెక్కి విష్ణువును స్మరించెను. ఆన్మరణమునందు( (గమముగా 

దీర్హ వంత మైన నమాహితభ క్తిభావము అంత్యవిపులాకందమున మారన వ్యంజింప( 

జేసెను, 

4 డ్రీధియబవిల్లల ; 

కం శీ రోదధినిర్మలతర 

హోరకటక కుండలాంగ దాంబరమణిమం 

జీరార్థచం దవిపుల 

స్పారాభరణములు ధవళపద్మము నిచ్చెన్, (6.75) 

హరిహరాదుల తేజః వుంజముల చే నావిర్భవించిన దేవికి కీరోదధి యొనంగిన వివిధ 

భూషణ వాతమును ధవళవద్మమును ఉభయవివులాకందమున( జెప్పి వానినంఖ్యా 

బాహుళ్యమును మారన వ్యంజింవ( జేసెను. హ సద్యయముతో విరివిగా నిచ్చిన బహు 

మాన ద్వితయమును ఉభయార్థవిపులకందము నముచితముగా( (బతిపాదించుచున్నది. 

వ ముఖచవ లావ థా : 

కం, నరులనిజభావగుణములు 

హరింతు నని వలె. దీవు _పార్థింపుదు ని 

నర మర్ధిని హదియింస్తము 

ధరణీనురధర్మ పత్ని దౌశ్శీల్యంబున్. (5.175) 

బలాకుడు స్వేీయమాయావభావకథనమునందుం జెవ్పిన వాక్యము ననుకరించి 

పేర్కొనుచు [జబాహ్మణభార్యాదౌన్మీల్యమును హరింప వేడుకొను ఉ త్రమునివలుకులు ముఖ 

చవలాపథ్యాకందమున నిబంధించుట యత్యంత సార్థకము | 



ఛందళ్శీల్పము కీర్ 

6 వమన చవలావథ్యం : 

కొం. ఇను! డ నమించె( జీకటి 

యును మొగులును నడ్డగించె నుగ్మలి నాకుం 

ననర్గళా స్త్రములు నెజ(కు లాడెడు( దోడోన్, (2.168) 

వశ్యాసంగ మానక్తు(డైె ఉద్దివనవిభావములబే రతిభావ ముర్గిపము 

కాగా జనుటకు శ క్రిలేక పోవుటను, మదనాస్త్రపీడను దలంచి దీ పమదనాతురదుఃఖము 

నకు బాలయ్యను. అది జఘనచవలావథ్యకందమునందలి జగణన్ఫూ ర్తిచే వ్యంజీతమగు 

చున్నది. 

7, ఉఘున చవలాంత్కొ ఎళ్రుల : 

జ re 
కుష్పరో గియెన వివుండు 

న 
అ 

కం. అవకర్ణి రోగి, బౌన 

ర్చవు భత కాధ్యాపకుని నిరాకృతి వేదా 

గ్నివిహీను వెద్యు గురువీతృ 

వివర్ణకుని ముచ్చు సోమవి!కయిం బిశునున్, (8.182) 

మదాలన యలర్మునకు (శాద్ధమున ననిమంతణీయులను బేర్కొానుచు నీపద్యమును 

పలికెను. ఆయోగ్యుల నుచ్చరించుటయందు మదాలన చిత్తోద్వేగము కమాన్మీలితమైన 

దని జఘనచపలాంత్యవిపుల వ్యంజించుచున్నది. 

ర. ఉభునచవలోభయవివుల : 

కం. చని బపఎలతుహినమహితం 

బును నానారత్నరళశ్మివుంజస్పురితం 

బును సెద్ధసాధ్యదివిజాం 

గనాసృదము నైన యన్నగమువిలననమున్. (4.221 

ఉభయవై పుల్యము హిమనగవై శాత్యాన్నత్యములను, జఘనచావల్యము దివిజాంగనా 

విహాగచావల్యమును ఈకందమున వ్యంజించుచున్న వి, 

మిగిలిన కందపద్యములకు నమ్నగలక్షణాన్వితము లైన అక్ష్యములు మార్కండే 

యమున లభించుట లేదు. మారన మహాచవల లైన కందముల ననలు వాడనే లేదు. 
కొన్నింట నిర్దిష్టసానములన్నింటను జగణము వాడ(ంబడక బోవుటవలన( ద_త్తద్భేద ములు 

సంపూర్ణముగా సాధింపంబడలేచు. 

మారన యుభయార్థములలో నెండై న; జతుర్దగణమున జగణములను వాడిన 

కందములు మొత్త మిజువదికంటె మిఐచిలవు, కావున మారన చపలాకందము వై నెక్కువ 

మక్తువ కలవాడు కాడని యూహింప వీలగుచున్న ది. 

మారన కంచమును రసానుకూలములై న వివిధగతులలో నడివించి తిక్కన 
2 = ॥ అ SRS అ న. మ బా కష ఒక ఇళ sf గ ఖలీ టీ ఆగ న శిష్యు. డనివించుకొనను. నన్నయతిక్యానలకువలనె మారన వృ్యత్తగతి రనభావవ్యంజక 



వవ గ్ర [వథమాంధమహాపురాణము 

ముగా నుండవలె నని నమ్మిన బ్రీకింది కొన్నియుదాహరణములవలన స్పష్టము 
లు డు 

కాగలదు, 

(1) కం. ఈయొడలును నావిధైెయు 

నీయదిగా నిశ్చయించి నెమ్మి వసాద 

శ్రీ) యుల్తనిల్ల( గ్రైకొన 

వే యిచ్చితి నేను నీకు నెంతయు( వీతిన్. (5.65) 

స్వరోచి యాయురేందవిదాక ప్రభావమున విభావరీకఠావతులరోగముల నవనయించినయెడ 

నాకళావతి తనవృత్తాంత మాతనితో( జెవ్పి చివరకు తనను, తనపద్మినీవిద్యను ఆతనికి 

సమర్చించుచు ననిన మాట లివి. ఈమాటలచే కళావతి కృతజ్ఞతాబద్ద మైన యనురాగమును 

వ్య క్తముచెయుచు, తనయొడలును, విద్యను బర్మిగహింపు మని దీనముగా( _బార్ధించు 

చున్నది కావున రతియు, దైన్యము వ్యంజింపబడుచున్న వి. కందపూర్వార్థమున రతిభావ 

మున కుచితమైన రచన కలదు. ఆజెసీమా[తలు కలిగిన నాల్లుపదములను పదదకయమున 

సందధించుటచె నమతాగుణ మేర్చడి నాయికానాయకుల యానుకూల్యమును వ్యంజించిన ది, 

“ఈ, సీ యనుపాద దిర్హామరములయనంత రము యడాగమనంధిగత మైన యుచ్చారణ 

యందలి కించిద్విరామము రతిభావపారవశ్యమున నైన చిత్తవిలంబనగతిని వ్యంజించు 

చున్నది. ఊఉ త్తరార్థమున “శ్రీ, వే” అనుదీర్దాక్షరముల యనంతరము ధిర్హకాల విరామ 

మేర్చడి (పార్ధనయందలి దై న్యమును, తద్యంజక మైన విలంబితమును, పరిశాంతము 

నైన చి త్తగతిని వ్యంజించుచు కందము నర్గనమర్చకముగా( జేయుచున్న ది. 

(2) పదారంభాక్షరానంతవరామము శోకాదిభావములందు (పయోగించి మారన 

యొవ్చించినపట్టులు గలవు. మచ్చున కొకటి : 

కొం, వి నెంతపావక ర్ముండ 

నో నాముందఅన యింతయును నొనరింపం 

గా నాకు. జూడవల సే 

న్మానిని: యిం కది తగవు? నడువుము దానిన్, (8.17) 

తాళ కేతు(డు బుతధ్యజుడు మరణించె నని మదాలనతో ఖిన్ను(డై పలికిన పలుకు లివి, 

ఇతనిమాటలలో నత్యంతవిషాదద్భశళ్యము చూచి వర్షించునప్పుడు కలిగెడి విషాదవిశషము, 

కించిదాశ్చర్యము రంగరింకుకొని యున్నవి, పాదతయమున( బాటింప(జబడిన యీవిరా 

మము తత్కాలబచి త్తవృ త్తివ్యంజక మగుచు కోక భావవ్య ని దెల్పుచున్నది. 

(ల) ఇట్టి కందవద్యగతి (కోధాదిదీ ప్రరనములందును మారన రచించియుండెను, 

కం. ఏ నీమధురానవరన 

మానినయందా(క నెట్టు ల నను మూఢా 

తా! నలువున6 జెల(గుము నా 
& 

చే నీ వీల్లుటయు నురలు చెల(గుదురు వెనన్, (6.118) 



prt చాలు ఆర ఆానాంరాదాతాలాాా ఇ శా 

ఛంద శిల్పము : లీల Cr —_3 

దేవి మహిషాసురునితోం బోరుచు మధుపాన మొనర్చుట కించుక విరామము ప్రకటించి, 

తద్విరామకాలమే మహిషనిజీవితకాల మనునట్టు రోషవిన్ఫురితలోచన యై పల్కినది. 

_పథ మతృతీయపాదారంభదిర్హాక్షరానంత విశ్రాంతి మధుపానవి శాంతిని వ్యంజించు 

చున్నది. అది |కోధభావసన్ఫూ రికి బోషక మగుచున్నది. 

(4) శోద్ధార్థములతో పాటు గణములను కదనుతొకి_ంచినఘట్టము న 

క, అమరత్వ మమరేశ 

త్వ మమరపూజ్యత్వ మనుపదంబులు వరుస 

నృమధికతమవిహితోద్యో 

గమునన యవి తమ్ము( బొంద(గాంతురు మనుజుల్, (2,278) 

'“అమరత్యము” “అమరేశత్యము” ““అమరవూజ్యత్యము” _ అనుపదములు సమధిక 
విహితోద్యోగమున( గమముగా( బొంద'దగినవియ కాక యుచ్చరింపందగినవి కూడ, 

మారన కందమున వాని నలవోకగా ఛందమున నిమిడ్ని యపూర్వతను సాధించెను. 

(5) పతిపాదముయొక చివరియక్షరమునకు( బూర్వుము వాక్యమున విరామ 

మేర్పడుటయు, పాదాంతిమాక్షరములో తరువాతిచరణమునందలి వాక్య మెత్తుకొనుటయు 

కందపద్యరచనమున నొకవిశిష్టమైన గతిని భాసింపంజేయును, 

కం, శత ధృతివాక్యంబును నా 

మతమును నీ కించుకేని మానుగ విను ది 

పిత మగు నీరూవము శో 

భితమును కాంతంబు గా(గ( బీతి నొనరున్, (7.114) 
విశ్వకర్మ సూర్యునితో నన్నమాట లివి. [పచండతేజు( డైన [పభాకరుని లేజక్నాత 

మొనర్చుపతిపాదనమును విశ్వకర్మ భయవినయాదులతో నొనర్చుటయందు కానవచ్చు 
వాక్యరచనము నీపద్యగతి వ్యకృము చేయుచున్నది. 

యుద్ధవర్జ్ణనమునందు వీరుల యుద్ధ క్రియను వర్ణించునెడ నిట్టెపద్యగతిని మారన 

(పయోగించటయేకాక తుల్యరణనన్ని వేశముల వీఛందోగతితో భాసింపంజేయుట గమ 

నింపందగినది. దేవీచక్షురులమధ్య జరిగిన యుద్ధమున జకురుండు హలముచే దేవి 

ధనువును దునుముటయు, నకాళి శరావ? నాదనుజహలమును కాయమును దుత్తునియ 

లొనరించుటయు మారన తుల్యగతు లైన కందములలో వర్ణించెను. 

కం. శూలంబు వుచ్చికొని య 

కా్కాశిధనువు దునిమె వా6డు (గక్కున నది తే 

జ్ కోలంకృతరవి బింబము 

వోలె. జదలనుండి యపుడు పుడమిం బడియె cn 

వ. ఇటు వడుటయు వేతొక్కు చిలతి 
cc రు జా 

22 
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కొని దెవి రావలి న 

ద్రనుజునిహలంబు నటికి తను వెల్లను దు 

తునియలుగా రయమున నే 

సిన నా సేనాని విగతజబీవుం డయ్యున్ . (6.99.101) 

(x 

ఓకొ)కకంద మొకొ)కవాక్యము. అది యెొకొ),_క కార్యమును వ్యజించుచున్న ది. 

ఆవాక్యగతి ఛందమున 'వతిపాదాంతాక్షరపూర్యమున నించుక విశ్రాంతిని బౌందుచు 

నడచినది. ధారాళ మగు చరణగతి యిట్లు కుంఠిత మగుట శ్యతుుపయు క్షధనుళ్ళూల 

ములను చక్షురకాళులు కమముగా భంజించినవిధమును వ్యంజించుచున్నది. మొదటి 

పద్యమున నీగతి పూర్వార్థమునందు మాాతము కలదు. రండవపద్యమున వద్యవ్యావిగా( 

గలదు. (పతినాయక నిరోధముకంటె కా శవిజ్బంభణము సమ్మగము, సమర్థము నని 

ఛందో వ్యంగ్యము. 

అలంకృతక ౧దములను సార్ధఠముగా వాడి కందములను రనమాకందములుగా 

మారన. గల్చించినాండు. ఉదాహరణకు. గొన్నింటి నిచ్చట నిచ్చుట జరుగుచున్నది : 

(1) పతిశుహషణమున నే 

నతులఫలపాప్ర నైతి నభిమతఫలముల్ 

వతిశుకూషానియతిని 

_ నతతము( బడయంగవచ్చు నతులకు సాధ్వీ ! (2.177 

పెపద్యమున [వథమతృతీయపాదములందు చతు ష్పానము పాటింపంబడినది. విశేషమును 

సామాన్యముచే నమర్ధించు నర్థాంతరన్యాసాలంకారముచే భావ మలంకృత మగుచుండ 

తదనుగుణ మైన ఛందము సాలంకృతముగా( [బయోగింపంబడుట యిచ్చటి సార్గక్యము. 

(2) స్తుతివరము లైన కందముల నలంకరించుట ; 

క, నీవ మహావిద్యవు మటి 

సివ మహామాయ వమరనిక రస్తుత్యా ! 

నీవ మహామేధవు మతి 

నీవ మహాన్మృతివి దేవి | నిత్యానందా ! (6.41) 

6 గగములు, 5 భగణములు పధానముగా* గల యీకందము దేవిని గీ 80చు దేవతల 

భ కిపారవశ్యమునందలి విలంబిత గతిని వ్య క్త్రపజచుచున్నవి. విద్యామాయా మేధా న్మృతి 

రూవిణి యయ్యు త త్త్రమున నేకన్వరూ విణి యమున దేవిని__“నీవ” యను ఏవార్హకాంత 

మగు సర్వనామమును (పానస్థల విశ్రాంతముగా వాడుటచేతను , (త్మిపానను పాదచతుష్ట 

యమున నిలువుటచేతను మారన వ్యంజింప(జే నెను, . 

ఇట్టి త్మిపాన కృతిపతికిర్తనమునందును మారన వాడెను, 

క. ధన్యునకు ధనదనదృళవ 
దాన్యున కతి మాన్యునకు బుధ వజనుతసౌ 



ఆశ ag ఛంద శిల్పము ర్ 

జన్యునకు ఘనవిభవప 

ర్హన్యునకు నృకలజ గదసామా న్యునకున్. (ఆవ. 45) 
దెపస్తుతియందు వతిపాదము గతియందు విరుగుచుండ కృతిపతి సవనమున నఖండిత గతి 

థాసించుట గమనిఎవ6ందగినది. త్మిపానము మాలిక వలె నాల్గుచరణములం దల్లుకొని 

క్ఫతివతీని ఛందోలంకారభూషితు నొనర్చుచున్నది. 

సప్పమాళ్వానమున నగ్నిన్తుతియందుం (త్మిపానను పాద్వతయమున! బాటించి 
విశషగతిని కందమున వెలయించినాండు మారన. ఉదా: 7.51; "7.5 (గహింప( 

దగును. మతియు పూర్వార్ధమునం [ద్మిపానను పాటించుటకు _ 6.241; (వథమతృతీయ 
పాదములకు _ 8.74; ఉదాహరణములుగా గహింపవచ్చును, 

మారన ద్విపానతో( బెక్కుకందముల నలంకరించియుండెను. ఉదా : 

(1) ఎంతెంత సేసె. బుణ్యం 

బంతంతయె నుఖము నిచ్చు నది నరునకు( దా 

నెంతెంత సేనె. బాపం 

బంతంతయ దుఃఖ మిచ్చు నది తణితోడన్. + (2.89) 

జీవి తా నెంత వుణ్యము చేసికొనిన నంతసుఖము ననుభవించును. భావములందును, 

తత్సికటనమునందును గల సమతను కందపద్యపూర్వో త్తరార్థములందలి నమత 
వ్యంజించుచున్నది. వీనియం దున్న యకతాత్చర్యము పాదచతుష్టయమునందు? జాటింప( 

బడిన ద్విపాన తెలుపుచున్నది. 

(2) పాద్మతమున, ద్వపాన-__ 

క, ఎట్టిది నీనతిరూవం 

బెటిది పొయంబు భూనురేశ్యర : నీలం 
టి 

బెట్టిది నిక్కము నెపుమా 

యెట్లయినను వెదకి తెచ్చి యిచ్చెద ననిన్. (5.140) 
(యు 

(బాహ్మణసతియొక్క_ వయోరూపశీలముల (6 దెలియవలె ననెడియుత,ంఠ గల యు త్ర 

మునివాక్కు లలంకృత ము అగుటలో నొచిత్యము కలదు. ఆయు కివె ఖరిని బట్టి యామె 

యందగ తెయు, యువతియు, శీల వతి యనై యుండియుండు నని యు త్రము(డు భావించు 

చుండి ననియు స్పష్టవడుచున్నది. కాని, యట్టిగుణము లామెయందు లేకున్నను ఆమెను 

తప్పక వెదకి యిచ్చెద నని యనుటలో నామె యాకారశీలవికృతినిగూర్చిన శంక యం 
దున్నది కావున నావాక్య మలఎక్సతము కాకుండుటయు సాభిపాయమే యగుచున్నది, 
ఇట్టివి మార్కుండేయమున కోకొల్తలు, 

పాతల వాక్యోచ్చారణ క నుగుణమైన గతిలో కందమును నడిపించి క థార్థములందు 

సహజత్వమును బోషించుట మారనరచనలో సర్వత కానవచ్చుచున్నది. విషయవి న్తర 

వీతిచె నొండురెం డుడాహరణము లిచ్చట పెరొన(బడుచున్నవి. 
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(1 _కుద్ధయైన దేవివాక్కు-__ 

కం, ఎవ్య(డు జయించు న న్నని 

నెవ్వడు మద్దర్ప మడంచు నే డైజమెయి నా 
కెవ్య(డు జగమున. (బతిబలు( 

డవ్వీరుని కేను భార్య నగుదున్ దీతిన్, (6.147) 

నెరిణమైన వాక్కు అమర్షభావవ్యంజక మైనను నుందరముగ నుండు ననియు, దేవి 

మహిషాసురునివై6 గల కోపమునే కాక నవహేళనముతో. గూడిన నాత్మవరా|క్రమమును 

వ్యక్తము చేయుచున్న దనియు మారన త ద్వాక్యముల నతినహజముగా ఛందమున నలంక 

రించి నిర్మించెను. అలంకృతములు కాకపోయినను రసోదంచితముగా వాక్యముల 

ననిపించునేర్చు మారనకు కరతలామలకము. ఉదాహరణకు హరిశ్చం[దుని వాక్యములు 

కం. హితుల ననన్యశరణ్యుల 

నతిభక్తుల విడిచి వచ్చునమరావతి నా 

మతి రుచియింపదు గావున 

శోతమఖ : యే రాను నీవు ననుము మహాత్మా : (1.272) 

ఇందు వాక్యగతి కొదిగిన ఛందోగతి కలదు. సయ పజయం దున్నయనురాగమును, 

వారు లేని యమరావతివై నేవగింపును, చివర తననిశ్చోయమును_జెప్పునప్పటివాక్యములు 

క్రమముగా శకలములై చిన్న వగుట హరిళశ్చందునిచిత్తవృ త్తిలోని కమపరిణామును 

వ్యశక్రపఅచుచున్న వి. ఇట్టివిశేషములుకొన్ని యాథ్యానశిల్బాధ్యాయాదులయందును జెప్ప. 

కందములు రచించుటలో. బేరు మోసిన తిక్త నగారిశిష్యత్వము మారనచే కందముల 

లోని యందముల నన్నింటి నమందముగ రాణింపంజేసినది. శిల్ప దృష్టులకు వానిని 

వివేకించుట నులభము ! 

6. తేటగీతి ; 

ఒక సూర్యగణము, రెండిం దగణములు, లెండునూర్యగణములు_ అను. క్రమమున 

గూర్చ (బడిన నాల్గుపాదములు గలది తేటగీతి. పాద్యపథమవర్హమునకును చతుర్ధగణ 

'పథమాక్షరమునకును యతి చెల్లును, పానయతి దీనియందు జెల్లును. ఈవద్యనిర్మాణ 

మున గానంబడు వై విధ్యమునుబట్టి దీని నీకిందివిధముగా విభజింపవచ్చును. 
1 సర్వపాద ములందును సాధారణయతి పాటింప(బడినవి 

1 (పానయతి ?1 

విషమపాదములందు 9) 1 

నమపాదములందు 1 9 

పూర్వార్థమునందు 11 ఎ 

ఉ త్తరార్థమునందు 3) 1 

[4 

రాలా ల రై 



భంచి శిల్పము yal 

7. వథమచతుర్గపాదములందు పొనయతి పాతింవ(బడినవి 

5. ద్వితీయతృతీయపాదములందు 1 1 

9, వపథమపాదమునందుమా[తము గ్ 1 

10. ద్వితీయ 33 11 99 

1l. తృతీయ $) 99 9 

12. చతుర్ధ 35 | క్ 17 

లె, _పథమపాదమునందు( దప్ప మిగిలిన పాదములందు |పానయతి ఉండుట, 

14, ద్వితీయపాదమునందు(దప్ప 1» »3 13 

15. తృతీయ 1 on 1 

16. చతుర్ధ 13 11 11 13 

ఇవికాక కొన్ని సంకీర్ణ భేదములుకూడ కానంబడుచున్నవి. ఉదా ; క్రి భేదము అన6గా 

డు త్రరార్థమునందు పానయతియు, సర్వుపాదములందు సాధారణయతియు గల తేటగీతి_ 

ఇట్టివానిని విశేషములుగా (గహింపవచ్చును,. మారనరచనలో తేటగితులందు 

oT 4 To Te be hr Et tae To 
మూ శీర హి య శక చ గక సో శీ ఫే శీ అను భదములు కలవు.]కి 

సర్వపాదములందును సాధారణయతి పాటింపంబడిన తేటగీతులు రచించుట సర్వ 

సామాన్యము. కథాకథనమునందును, రనభావముల యందును తేటగీతిని మారన ధారాళ 

ముగా వాడియున్నా(డు, అట్టివానిలో గొన్నివిశషములను మచ్చున కిచ్చట పెర్కానుట 

యగుచున్నది. 

1. రసోదంచితమైన పాతనంభాషణమున సాభ్మిపాయముగ యతిని. [బయో 

గించు నేర్పు మారన వక బించెను. ఉదాహరణకు : 

తే. నీవు నుడివిన నెల నిండె నే(టితోడ 

నేది మాసొమ్ము తెమ్ము మహీతలేశ | 

యనిన నింకను దినమునం దర్ధ మున్న 

యది నహింపు మునీంద ః నీవంతదా[క:. (1.192) 

ఇందు కౌశిక హరిశ్చం[ద నంభాషణము వర్షితము. కుద్దుడైన కౌశికునివాక్యము ఉదాత్త 

ములైన ఈ-వీన్వరముల యతిమైతితోడను, వినయాన్వితు6 డైన హరిశ్చంయ్యదుని నివెద 

నము అనుదాత్తన్వర మెన “ఆఅ” న్యరయతిమై తితోడను రచింవ6బడుట సార్థకము 

వి, ఉదా త్తదవ్యవర్హనమునందు తేటగీతిని నడివించినవిధమున కుదాహరణము ; 

తే. ఎవ్వు( డబ్టిపర్యంక శాయిత్వలోలు' 

డెవ్వ' డఖిలవజానర్గ హేతుభూతు( 

డెన్వం డాదిమనంయమిధ్యేయమూ రి 
యట్టిదేవుండు సకలలోకార్చితుండు. (1 109) 

18. వివరములకు చూడుడు : అనుబంచములు. 
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వెవద్యమున మొదటిమూ(డుపాదములు నంబంధబోధక నర్యనామములతో నారంభ మై 

(పథమగణము ముగిసి, మగిలినవన్నియ నేకదీర్ణనమానముగా నేర్పడునట్టు రచింవ( 

బడినవి. ఆదివురుషునిగుణకీ ర్రన మందలివన్తువు. చతుర్దపాదమున భగవన్నిరూపణము-_ 

ఆనగా _ గుణ్మిపతిపాదనము కలదు. కావున చరణనిర్మాణమునందును, తద్దతియందును 

భేదము పాటింపంబడినది. ఆది వన్తున్యరూవవివేక నమర్థ మగుచున్నది.. 

వ, తేటగితియం దేగణమున కాగణము వదవశమున విరిగియున్నగతి : 

తే. ఏమి చేయదు తరళాక్షి ! యేను జెపుమ 

నీవు నిట్టని వలికెదు నిత్య కర్మ 

హాని నాకు బాటిల్లదే కైన నొకటి 

నీకు జెవ్పెద నేర్పడ నెమ్మి వినుము. (5. 16) 

ఇది మాయ్యాపవరు.డు వరూథినితో నన్నవాక్యములు. వాక్యమంత యు చందమునందలి 

నిజగణన్ఫూ ర్తి వెలయునట్టు మాటలాడుట మాయా[పవరు(డు నిజ పవరునివలె సంభా 

షించుటయందు( జూపెడి యపమత్తత గోచరింపంజేయుచున్న ది. ఎంతశాస్తో క్తముగా 

మాటలాడ యత్నించినను గంధర్వుండు ''నిత్యకర్మహాని నాకు బాటిల్దదే”' యనుటలో 

గణస్సూడ్తి వాక్యవశమున నించుక తడబడి యుండుట గమనింపందగినది. ఒకక పటి తన 

స్వభావ విరుద్ధ మగు నొకనత్యమును బలుకునెడ నహజముగా6 గలుగు కొంతతడబాటును 

ఛందమున భాసింపంజేయట మారనశిల్పము ! 

సర్వపాదములందును బానయతి వేసిన తేటగితిని మారన రచించుట కిచ్చ(జూప 

లేదు, మార్భ్శ_ండేయమున నీకిందివద్య మొక్క_టిమాతము నర్య_పానయతి గల దని 

చెప్పుటకు పీలగుచున్నది. 

తే. అనిన నాత(డు నీ వలర్కునకు నకట 

పూని యుపకృతి చేసితి గాన నాకు 

వలదె యువకృతి "సేయ తత్భలము గాక 

సాధునంగతి విఫలయె బోధనిలయ : (8.882) 

ఇందు తృతీయచరణమున యతియు( |జానయతియు నున్నను (పానయతిగా గణించు 

టయే యిచ్చట సౌలభ్యము. కాశీరాజు నుబాహునితో' దననుగూడ నలర్కునివలె జ్ఞాని 

నొనర్చు మని వేడుకొనువాక్య మిది. నుబాహు( డలర్కున కుపకృతి యొనర్చెను, అట్టి 

యువక్ళతి తనకు. జేయు మని కాళిరాజు, ఉపకృతి గొన్న అలర్కుండు యతిస్థానాక్షర 

మెనచో _ ననే కాశీరాజుకూడ పొనయతిస్థినమువలె( దనను భావింపు మని [పానయతి 

గల తేటగితమున+ జెప్పుచుండె నని వ్యంగ్య మెర్పడుచున్నది. ఛందోధ్యని కిది చక ని 

యుదాహరణము : 

రెండుపాతలమధ్య జరుగు నంభాషణమున _పశ్నో త్రరములను నిబంధించునెడ 

వూరూ త్రరార్థములందు యతి నొఢగూర్చుటల్లో భేదము పాటించుట యొక శిల్పము | 
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తే, అర్థ మునకు నర్హుండ. గానియంతపాప 

మేమి చేసితి. జెపుమా యెలుక మాలి ? 

యనిన మునియును మజచితే మనుజనాథ 

విడువవే నీవు పత్ని నట్టడవిలోన. (5.155) 

ఇందు వూర్వార్థమున నుత్తముని_పశ్నయు, ను త్తరార్థమున నొకమునీం్యదున్మివత్యుత్తర 

మును గలవు. నరేందు(డు సతిని వదలిన వృత్తాంతమును జెప్పువాక్యమున యత్రిస్థానము 
వీడి పానస్థానమున యతి పాటించి చెప్పుట సాభ్మిపాయ మనుటలో నంశయము లేదు. 

(పళ్నో తరములందు వాక్యములకంటె పదముల కధికపాధాన్య ముండునెడ 

మారన చేసెడి రచనాచమత్కారము చూడుడు : 

తే. ఇచట నున్న సీభార్యకు నెంతయును శు 

భంబు భూనాథ ః తక్కినభార్య లెల్ల 

గుశలినులె ? యన్న మీకృవ6 గుళల మెపుడు 

(దాంతిగాదు జగ త్రయారాధ్యచరణ : (5.280) 

అనునెడ వశ్న పూర్వార్థమును దాటి మూడవపాదమున మొదటిగణమున [(పధానాంశ 

మును జెప్పుచు ముగియుచున్నది. _పాధానాంశమును సావధానముగ వినిన కోత యతి 

మ్మెతి పొదలుచోట (పధానపత్యు త్తరాంశమును (బఒతిపొదించుట యిందలిచమత్కారము. 

ఇట్టి విశషములు నహృదయలు పురాణవఠనావనరమున( దెలియుట నులభము 

7. ఆటవెలది: 

ఈఛందమునకు పథమపాదమున మూండుసూర్యగణ ములును, దిమ్మట రెండిం[ద 

గణములును, ద్వితీయపాదమున నయిదునూర్యగణములు నుండును. దీనిని బూర్వార్ధ 

నునవచ్చును. ఇక యుత్తరార్థ మమరియు3డును. ఇందు పతిపాదమునను నాల్గవ 

గణముయొక్కు | పథమాక్షరముతో యతిమైతి చెల్లును. [పానయతియు నిందు గలదు. 

ఈలక్షణము ననుసరించి యాటవెల(ది నూర్యగణబహుళ మని న్పష్టమగుచున్నది, దీని 

గతి తద్దణసంవిధానము'వె( (బధానముగా నాధారపడియుండును. హగణబహుళ మెన 

యాటవెల(ది విలంబితగతియు, నగణబహుళ మైనది దుతగతియు( గలిగియుండుట 

సహజము, 

విలంవీశతగతిగల యాట వెలది; 

ఆ. చర్మమాంనకల్యనంభాత మె రక్త 

వూరపూర్ణ మైన పౌల్లయొడలి 

యంటు* జేయు వేడ్క యనఘ యక ర్తవ్వ 

మట్టి వెడ్కు యప్పు డయ మాకు. (1.86) 

నుక్ళశమునీందునియెదుట తా మొనర్చిన తప్పిదమునకు మునితనయ్వలు వళ్ళా శ్రవ్లలై 
నా టా 
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విషణ్ణచి త్తవృ త్రితో బలికినమాట లివి. కావున నిందు హగణబహుళ మైన వీలందిత గతి 

యతినహజముగా రాణించుచున్నది. 

(దుతగతి గల యాట వెలది, 

ఆ. విషహరంబు లైన వివిధ దివ్యాషధ 

ముల భుజంగవరులు మునుల( బరమ 

కశాంతిఘనుల నపుడు నంజీవితుల. జేసి 

చనిరి భుజగభువనమునకు నెలమి. (8.271) 

మరుత్తరాట్పచండదివ్యాస్త్రళ కక్రికి భీతులై భుజంగ వరులు మృతులైన మునిన ప్రక మును 

పునర్గీవితుల నొనర్పుటయందలి నసంభమము లఘుబహుళ మైన యోయాటవెల (ది 

వ్యంజింప(జేయుచున్న డి. చివరిపాదము సర్యలఘు వై సర్పములు మరుత్తునియెదుటనుండి 

తప్పుకొనిసోవుటలో ( జూవీన త్యరను గన్నులకు( గట్టించుచున్న ది. 

ఇట్టిగ తిభేదముచే నాటవెలంది బహువిధరనభావములను వ్యంజింప సమర్థ యగు 

చున్నది. ఆటవెల(దియందు మారన వివిధవ్యభిచారిభావములను సమకూర్చి వర్ణించుట 

కాంచనగును, ఉదాహరణమునకు (పవరవిరహమును నహింప(జాలక వరూథిని విలపిం 

చిన కథాఘట్టమున -_ నీ కిందియాటవెల(ది కలదు : 

ఆ. అకట! మందథభాగ్య నెతి నా కెమ్మెయి! 

గలుగు నకు మారు గలయుపుణ్య 

మేమి సేయుదాన ? నీకామతాప మే 

నెట్టు ని సరింతు ? నెందు. జొత్తు? (5్.ల్) 

ఇందు విపలంభశృంగారరనపోవక ము లగు దై న్యము, సంక, వితర్మము, చింత మొ. 

సంచారి భావములయొక్క_ వ్యక్రి కలదు. వాని నల (తియల(తివాక్యముల నిర్మించుటయందు 

మారన కొంత వ్యంబింపం జే నెను, వరూథినిచి త్రవృ త్తి పద్యపూర్వార్థమునందుకంచె నుత 

రార్భమున నుద్వెగ వంతమైనట్లు మొదటి రండుపాదములం దనుదా_త్తన్వరమును, చివరి 

రెండుపాదములం దుదాత్రన్యరమును యతిగా నిబంధించుట చే వ్యక్తమొనర్చెను. 

తేటగితిలోవలె నాటవెలందియందును |బానయతి పాటింపంబడును. కావున యతి 

పొనలపాటింపును బట్టి తేటగీతి భేదముల నలె నాటవెల(దిపద్యభేదములును ఏర్పడును.!9 

8. సీసము: 

ఆటేనియి్యదగణముల వై రండునూర్యగణములు గల నాల్గుపాదములు సీనమున 

నొప్పారుచుండును. అందు (పథమగ ణాద్యక్షరమునకును, దృతీయగ ణాద్యక్షరమునకు 

నొకయతియ(, బంచమగణాద్యక్షరమునకును, సప్తమగణాద్యక్షరమునకును మజియొక 

యతియు( జెల్లును. సీనవద్యపాదమునందు మొదటినాలు గిం'దగణములు గలభాగము 

19. వివరములకు చూడుడు : ఆనుబంధములు. 
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వూర్ణభాగ మనియు, మిగిలినది యు త్తరార్థ మనియు పరిగణింపవచ్చును. ఈవిధముగా 

నాలుగుపాదములు కూర్చిన పిమ్మట నాటవెల౦ది(గాని, తేటగితిగాని యుంచవలెను. ఇట్లు 

సీసము మొత్త మెనిమిదిపాదములు గలిగి యుండును. ఇందు యతి, ప్రానయతులలో 

నేదైె న బాటింపవచ్చును. [పాననియమము లేదు. 

ఇందగణబహుళ మెన సీనమున గతిలో. బెక్కుభేదములు కల్పింవ వీలున్నది. 
(పతిపాదాంతవిరామమును బాటించుటచేతను, త ద్విరామవిరహిత ముగా దీగవలె వీనము 

నల్లుట చేతను గతిలో విశేషము భాసించును. వీనపాదములలో వూర్వో త్తరార్థముల మధ్య 

విరామము పాటించియు, పాటింవకయు రచనము చేయవచ్చును. ఇవికాక గణవశమైన 

విశ్రాంతిని అర్థానుకూలము గా కవులు బహువిధముల( గూర్చుటయ కలదు. మజియు 

యతి, [పానయతులను బాటించు విధముల ను బట్టి సీసము పవదునాజువిధములగు నని 

విమర్శకులు భావించుచున్నారు. పాస నసీనమున నియతము కాక పోయినను నన్నయాదులు 

కొన్నింట [పాసను పాటించి యాభందమునకు విశేషాలంకారములను సంతరించియుండిరి. 

ఇట్టు సీనము తెలు, గుకవులకా వ్యరంగములందు. వివిధన్య్వరూపగతిభేదములతో నర్తించు 

చున్నది. 

మార్కండేయపురాణమున మారన 218 నీనపద్యములను రచించెను, అందు ఆట 
వెలందితో( గూడినవి 56. తేటగీతితో తేజరిల్లునవి 157. సీనమున మారన తిక్కానవలె 
తేటగీతులనే నెక్కు_వగా( గూర్చెను. 

నన్నయ రచించిన సీనపద్యభేదములను నిరూవించుచు డాక్షరు గిడుగు సీతాపతిగారు 

అప్పకవీయవీఠికలో. యతి, పానయతులు పాటించు విధమునుజటి _ పదునాణు 

విధములని వెర్కొౌని యుండిరి. వా రిచ్చిన వట్టిక యిది : 

2 లి 4 

సీనము యతి యతి యతి యతి 
గీతి యతి [పానయతి |యతి_పా.య పాాయ-_యతి 

న్ 7 8 

సీనము పాన పాన పాన (పాన 
గీతి యతి [పానయతి (యతి-పా.య | పాయ-యతి 

9 10 ll 12 

సీసము యతి_|పా య యతి_|పాయయ యతి_|పొ య! యతి వాయ 

గీతి యతి పాయ 'యతి_పాాయ | పహై.య_యతి 

పతి 14 15 16 
సీనము | పాయ_యతి] పాయ-యతి' పాయ_యతి |పొె,య_యతి 
గీత యతి పానయతి |యతి_|పా య పా.య_యతి 

| 
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ఈవదునాజుసీనభేదములలో నన్నయరచనమునందు 12, 14, 15 నంఖ్యలు గలభేద 
ములు కానవచ్చుట లేదు. తిక్కన నన్నయవలె యతి పానవ్యవస్థలకు సంబంధించిన 

యిట్టి నియమముల కెక్కువ (ప్రాధాన్య మిచ్చినట్టు కానరాదు. మారనకవియు సీనపద్య 

రచనమున నన్నయవల. జైసీనవద్యభేదములను బాటింపక తిక్కనమార్లము ననున 

రించెను. మారనవై గల తిక్కన పభావమున కిది మజియొక నిదర్శనము. 

మారన సీనవద్యరచనమునం దిక్క_నమార్గమున నడచినను అతనిరచనలో( బై 

భేదములందలి 1వభేదమునకు 29 సీసములు, లివభేదమునకు 1నీనమును, 1కివ భేదమున 

2 సీనములును గానవచ్చుచున్నవి. 2౧ వీనిని మారన |వయత్న పూర్వకముగా నిర్మించి 

నట్టు కానరాదు. కావున వీని నయత్నకృత సీనవద్యభేదములుగా భావింపవచ్చును. 

మారనరచనలో నొండురెండుమార్పులు చేసినచో. బై సీనపద్యభేదములలో నేదియో ఒక 

దానికింద లెక్కింప వీలగు సీనవద్యములు దాదాపు 12క కన(బడుచున్నవి. 

మారన సీనవద్యరచనమున? గొన్ని విశేషములను [బదర్శించెను. అందు మొదటిది 

పానపాటింవు. పానను పాటించుట వీనమున నియతముకాదు. ఐనను మారన వర్ణ 

వస్తువు నుదా త్తమొనర్చుటకు ఛందమును (పాసాంత్య పాసాదులచెతను, ద్వితిచతురక్షర 

పాసాదులచేతను అలంకరించి కొన్నియెడల |పయోగించెను. అందు మార్క్లండేయము 

నందలి మొదటిసీనము కృతిపతివర్హ నాత్మక మై పాదాద్యంత పాసలచే నలంకృత మై 

యున్నది. 

ద తననముజ్ఞ్యల మూర్తి జనలోచనాంభోజ 

ములకు మారాండునిమూ రి గాంగ. 

దననయోపార్థిత ధనమున కర్ణిహ 

సములు నిక్నేపణస్థలులు గాంగ 

దనభూరితరతేజ మనువమ నిజవంళ 

భవనంబునరు( | బదీపంబు గాంగ. 

దనవినిర్మలయశంబునకు దిశాతటం 

బులు దృఢకాననశిలలు గాగ 

తే. |బకట గుణగణనంపద( బరగుచున్న 

ధన్యు. డధికవుణ్యుండు |[వతావర్నది 
చేవస్తామాబ్యవర్దనస్థిరవినీతి 

కరణకునలుఐండు నాగయగన్భ విభ డు. (ఆవ, 2. 

20. 1వభేదము : 1ఆకాా. 46; 106; 169; 177, 194. ay.w..05; 146; 189; 218; 
౨28; శి2ిర్; 840; తృ. ఆ._98; 118; 160; 170; 280; 2892; 1... 15; వం... 
46; 118; 868. 1.e..11;, 197. నప.ఆ._76; 178. అమ్ష.ఆ..161, 226; 260, 
రివ భేదము : 7.74. 18వ భేదము : అవ. 12; 1.18, | 
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ఇందు సీనవద్యపాదములలో వర్ణితమైన వస్తువు రూవకో త్చేకాలంకారమండితమై యుండు 

టయు, నది పాదాద్యాంత పానలచే నలంకృత మగుటయు సార్థకము. కృతివపతిగుణగణ 

ములు పకట మగున ట్లాపాదములు రచింపబడుటయు, _ తేటగితియందు. గృతిపతిని 
బేర్కానుటయు నుత్క్మంఠావహమై యౌదాత్యపోషకము లగుచున్నవి, _పానయు, [పాన 

యతియు, నంత్యపానయు. గృతిభ ర్తయొక్క యుజ్వలనయతేజోయశన్సుల నమ్మ పాభ 

వమును వ్యంజించుచున్న వి, 

గన్న సేనాని నభివర్షించిన రెండవసేనమున కూడ మారన (పొనను బాటించి 

యందము నించెను. (అవ, క్ర) 

పంచమాశ్వానమున, బద్మినీవిద్య నా్శాశయించియుండు నిధుల నెనిమిదింటిని, 

బేర్కొనుచు నందు వద్యనిధివభావమును గూర్చి తెలుపు నీనమునుగూడ పాదచతుష్ట 
యమునందు (పానను బాటించి యుదా త్రదవ్యవర్ణనమున నలంకృత చ్చందమును వ్యంజ 

కొంగముగా నిర్మించి శిల్పము వెలార్చినాండు మారన. 

మారన కాకతిగణపతిదేవుని, హరిక్చం|దుని వర్ణించిన సీసములందు పాదారంభ 

మున ద్వ్య్యకరపానను పాటించి, వారి సుందరగుణాన్నత్యమును వ్యంజించెను. ఈసేన 

మును వృత్తపానసేస మని యందురు, 

పే. ఏరాజు రాజుల నెల్ల జయించి ము 

న్వెట్టికి బటై దోర్వికమముల 

నేరాజు సేతునీహార్మాది మధ్యోర్వి 

| కవట్టణలీల నేలి (వాలె (అవ. పటి 

ఇట్టు సాగెడి గణపతిదేవ వర్ణనము నకు దితిగా_ 

సీ. ఎవ్వని మాహాత్మ్య మెప్పుడు వేదము 

ల్పెల(గి నుస్తోతము ల్సేయచుండు; 

నెవ్వనిశాననం బేడుదీవులరా జు 

లకు శిరోభూషణలక్ష్మి నొందు; (1.142) 

ఇట్టిసీనపద్యనిర్మా ణశిల్ప మునే మణికొంత వి సరించి 'యమకవిస్పూ రియ, అంత్య 

(పౌనయుం గల్పించి మహామాయారూవిణి యగు విష్షయోగనిదను మారన యభివర్దించెను, 

సీ, ఏమహామాయబచే సీచరాచరబహు 

భూత జాలంబులు పుట్టుచుండు 

నేమహామాయతచే నెల్పలోకంబులు 

మోహసాగరమున మును(గుచుండు 
—_ Wn ఇ డు 

నిమహాోమాయ చె నెట్టివిద్వాంనుల 

బుద్దు కాలుంగగమి (బుంగుచుండు 
ఇ ww Pal స 

నేమహామాయచే నింత యు! [గమ్మణజ 

నవసాన వేళల నణ6గుచుండ్స 



న్ా ౫ [(స్రఫమోాం ఫమహాప్రురాణను 

తే. నామహామాయనుమ్ము మహానుభావు( 

డన నమ స్తజగత్క_ ర్త యన(గ నాది 

దేవు! డన వెలింగెడు విష్ణుదేవుయోగ 

నిదయైన మహామాయ భదమూ రి. (6.52) 

ఇందు చతృుష్పానయు, నంత్యపానయే కాక సీనవద్యపాదచతుష్టయమున నమఖండగతి 

న్ఫుటమై నిర్మాణమున నొక యైక్యత భాసించుచున్నది. స్తుతిగర్భిత మైన వర్ణన మగు 

టచే యమకము భ క్రిపారవశ్యనూ చక మగు చున్నది; అంత్య పాన తద్ధర్మబోధక మై గుణ 

సాతత్యమును వ్యజించుచున్నది. ఎత్తుగీతి చివరిపాదమునందలి _పానయతి కర్త యెన 

మహామాయ |వత్యేకతను న్పష్టపణఅచుచున్నదది. 

ఇంతియకాక = పాదాంతయమకమును బాటించుటచైే నంత్య పాన వెలసిన సీనములు 

కొన్ని కలవు. అందు అవేక్షితవై కాలినీ గంధర్వలోకవిహారవర్షనము పేర్కొనందగి 
నది. (8.194) 

[పాసను నందర్భోచితముగ వీనమునందు( బాక్షిక ముగా వాడినపట్టులును గొన్ని 

కలవు. ఉదాహరమునకు_ 

1. సీనపాదచతుష్టయవూర్వార్థమున మూ(డింట [పాన పాటింవంబడినవి : 

1.46; 1.97; 2.940; 4.48; 5.987; 7.189; 8204. 8.270, 

వ 1,2 పాదములపూర్వార్థమున్నపాన - 9.2852; 8,862; 4.71; 7.48; 7.74; 

7.96; 7.204; 7.279; 8.29, 

8. 1,8 పాదములపూర్వార్థమున్నపాన_ 4.195; 7.210; 255; 8.16 4, 

4. 1.4 13 ం 1 8.285, 

5, 2,9 1 9) 9 5.918; 6.168; 7.45; 7.178. 

6. 2,4 1 1 13 6,179; 7.251; 5.828. 

7. 8,4 9 1 13 6.226; 7.142; 8.148;5.7. 

8.54 ఉత్త రార్థమున + వ. వప". 

ల 5,4 పాదపూర్వార్థమునను, 1,2 ఉఊో్త్తరార్థముననుపాన_ 1.117. 

10. పాదఖండాత్యపాస-_ 6.9; 1;2 పాదాలలో _ 640. 

జె మిని భారతాఖ్యానమునందలి సందియములనుగూర్చి ధర్మవక్షుల నడుగు క థార్థ 

ముల( జెప్పు కథన ప్నమున అన్నిపాదములందును “అ”యతిని' పాటించి యొక వై శిష్య 

మును మారన పాటించెను. 

స, అనువమం బగు భారతాభ్యానమున సంది 

యము లైన యర్థంబు లర్ధి మిమ్ము 

నడుగ నెతెంచితి ననిన నాద్విజవరు 

లవి మాకు విషయంబు లె మదీయ 



ఛందళ్శిల్బము §49 

మగుబుద్ధి( దోంచినయ బైల. జెచ్చెద 

మడుగుము సీ వన్న నతిముదమున 

నతండు మార్భ_ండేయు నడిగినయట్టుల 

నన్నియర్థంబులు నడుగుటయును 

ఆ. నమ్మహానుభావు అలరి నారాయణు 

నాదిపురుషు నిత్యు నపమేయు 

నఖిల వేదమయు( జరాచరగురు. బర 

మాత్ము వాసుదేవు నజు ననంతు. (1.106) 

వురాణవ కృ ోతృచి తనమవృ్తిని యిందలి యతినామ్యము వ్యంజించుచున్న దది. ఇట్టిది 

పద్యమున నాద్యంత ముండుటచె వారిచి త్తములు పురాణార్థముల శ్రవణ పవచనములందు 

ఆద్యంత మత్యంతో త్సాహవంతములై. యుండు నని న్ఫురించుచున్న ది. 

ఇకపై “ఇ-ఏ"_యతి పాటింవంబడిన సీనమున మారన హారిశ్చందునివితర్క 
మును వర్ణించెను. 

సీ. ఈమునీందున కర్ధ మీరండుజాముల 

కెక్కడ సవరింతు ? నెందు. జొత్తు ? 

నెడరు దీర్చగ బంధు లెచ్చట( గల రివ్పు 

డెవ్యరి నడుగుదు హీనవృ తి? (1.194) 

ఇట్లు రచింప(జడిన పీనమున నత్యవతమును నిలువ(జెట్టుకొన శ్లతథః యత్నించు హరి 

శ్చం్యదుని చిత్తోద్వేగమును, వితర్మ్లవి శేషమును గన్నులకు గట్టునట్టు వర్ణింపంబడి 

యున్నది. ఉదా త్తన్వరములతో యతిని గల్పించి యతని దుఃఖత్మీవతను మారన వ్యం 

జింప€ జేసెను. ఇట్టివిశషములు పురాణవఠనావనరమున విజ్ఞులు [గహించుట సులభము, 

మారన సీనములను బధానముగా నుదాత్తదవ్యవర్ణనమునందు వాడను, పై 

జెప్పిన యుదాహణములే కాక _ క్మశానవర్ణనము. (1.286); విష్ణు వర్ణనము (1287); 

ఆడిబక యుద్ధవర్ణన ము (2. 12), నరక వర్ణనములు( ద్వి.ఆళ్వా); సూర్యోదయ వర్ణనము, 

(2. 189); పాణాయామవర్ణనము - - (9.817); హిమనగ వర్ణనము - (4.224); సూర్య 

స్తుతి - (5.854); దేవీవర్ణనము (6.82); స ప్రమాతృకలవర్హనము ల (6.171); 

భూతి మాహాత్మ్యవర్ణనము-_(7.4క్); మరు తరాడ్యర్ణనము - (8.25); యుద్ధవర్ణనలు - 

(2.887; 6.94; 100; 105;1566, 167; 179; 181; 8.104.) 

ఇవికాక కథాకథనమునందును, వివిధరనభావవ్యంజనమునందును మారన పీన 

మును వాడెను; స్తుతులకు, కర్తనల లకు సీసము నుపయోగించెను. 

సీనములలో నలంకృతము లైనవి మొదటియాశ్యానమునందును, అవతారిక 

యందును అధికముగా గలవు. ఆజవయాళ్యానమున యద్ధవర్ణ నలు స్తుతులు గల పీన 

ములు రసోచితశైె లిలోం గూర్నుంబడినవి. మిగిలినవానిలో రనభావవ్యంజక ము లైనవాని 



$50 (వథమాం[ధమవిపురాణము 

యందును రచనలోనో, గతిలోనో, అలంకార పయోగముననో, వాక్య్థరచనావిన్యానము 

ననో మారన వై శిష్ట్రమును [బదర్శించెను. 

9. గద్యము: 

ఊఉ. “ఆరయ నొక్కభంగిన రహన్యవు(జోటను రాజనన్ని ధిన్ 

నూరినభాంతరంబులను జొవృడి తప్పక గద్యపద్యముల్ 

దోరలు పెర్చినట్లు మది(దోంపంగ6 జేయుట సంతతంబు నా 

భారమకాదె వీని కను భారతి మాకు. (బనన్నమయ్యుడున్.” 

అని భారతికి మొక్కి మార్క్మండేయపురాణరచన మునకు. గడంగిన మారనకవికి గద్య 

పద్యరచనలు రెండును నమ।పాధాన్యము కలవియే. “గద్యం కబినాం నికషం వదంతి” 

యను వామనోక్తి ననుసరించి వద్యమువలె గద్యము నొవ్పించుట కవిళ కికి నికషోపలమ 

కాంగలదు. మారన గ ద్యపద్యరచనలో నవ్యసా వి. 

మారన మార్క_ండేయవురాణమున 655 గద్యములను_వచనములను_రలించెను. 

అందు వర్గనాత్మకము లైన గద్యములు దాదా పొక డెబ్బది కలవు. కథాకథనాత్మక 

మైనవి నుమా రొక మూ(డువందలు కలవు. మిగిలినవన్నియు రండుపద్యముల మధ్య 

భావము నతుకుట కువయోగింప(బడిన వాక్యఖండము అనవచ్చును “ఇందు వర్ణనాత్మక ము 

లై నగద్యములలో నీ కిందివి ముఖ్యములు : 

l. తపోవనవర్గనము_ 1.1; వి శరిరదుర్య వర్ణనము 1.89; వ, నారాయణ 

చతురూ్వ్యూహవర్హనము- 1.116. 4 న్వవ్నవర్లనము_ 1.289. 5. జంతూత్స త్తి పకా 
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'తచ్చుట-”. 119. మారన వర్ణనలను దిర్హవచనములలో. జేయలేదు. నాతిదీర్హములును, 

నాతిలఘువులును నైన వచనములనే యుపయోగించెను,. నామకథనాదులు నర్గ వతినర్గా 

దులలోను, మన్యంతరదేవేం దాది కథనమునందును కానవచ్చుచుండును, తత థన 

మశినీరనము. వానిని వచనములలో చెవ్చి వెచినాడు మారన. ఆజ నర్గ, [పతినర్గ, 

కాల సంఖార, మోషాదివరిమాణము లన్నియు గద్యములలోనే రచించినాడు. విషయ పతి 



ఛందశ్శిల్బము వ్వ్ 1 

పాదనపధానములై న యేతదంశములతోపాటు. విజ్ఞాన పదముల న ధర్మవిషయములను 

గూడ గద్యములలో రచించి మారన యౌచిత్యము పాటించినాండు. మిగిలిన వర్ణనలు_ 

తపోవన, శరీరదుర్ల. చతురూరూహ, స్యవ్న, దెవ్యావిర్భావ, యుద్ధవర్జనములు-రన 

ద త్త్రరములు; ఉచిత శెలీనుందరములు; అలంకారబంధురములు_-మారన వచనరచనకు.( 

జర్క-ని తార్మాణములు. మారన పద్యములవలె వచనములను గూడ ధారావాహికము 

గను, మధురతరముగను రచించు మధురకవితాశ కి కలవాండు. 

ఛభందస్పంవాదము | 

కావ్యమున దుల్యము లైన చిత్తావస్థలనుగాని, రసభావములనుగాని , కథార్థములను 

గాసి వ్యంజింప( జేయుటకు వృత్తె కరము పాటించుట ఛందన్సంవాదశిల్పము. మారన 

మహాకవి _మార్కండెయపురాణమున నిట్టశిల్పమును బహుళ ముగా [బదర్శించెను. 

ఇరువురువ్యక్తుల మధ్య నంభాషణము నడచునెడ ను క్షిపత్యుక్తులుయందు బింబ పతి 

బింబరూపము లైన వాక్యములు వెలువడుచుండుట లోక్కపనిద్ధము. కావ్యమున నట్టిపట్టు 

లందు వృత్తై కము ఘటించుట ఛందశ్శిల్పము. 

(1) కౌశిక హరిశ్చు్యదనంభాషణము : 

తే. ఎవ్వరికి నిత్తు గాతు వీ వెట్టివారి 

రాజ! యెవ్యరితో బవరంబు సేయు? 

దనిన విపుల కిత్తు భయా రజనుల!6 

గాతు శతులతోడ సంగర మొనర్తు. (1.159) 

(కుద్దుండైన విశ్వామి తుండు ధట్టించి మూఃడుముక్కాలలో నడిగిన్నపశ్నకు అభిమాన 

ధను(డును, మితహితనత్యవాక్యచతురు(డును నైన హరిశ్చందు (డు తానును మూడు 

ముక్కలలో (ప్రత్యుత్తర మిచ్చి, సంద ర్భళుద్ధిని (బకటించెను, కుద్దు(డై నవానితో వాదు 

వెంచరాదు. నివుణమైనపత్యు త్తరముతో నాతని వాక్కును గట్టివేయవలెను. కౌశికు(డు 

హరిశ్చం[దునివాక్ణములలోని ఇచ్చు, కాచు, యుద్ధముచేయు క్రియల నుటంకించి వాని 

స్వభావములను దేటపణుపు మని _పశ్చ్నించుచు తేటగీతి నెత్తుకొని వచించుట యత్యంత 

సహజము. అది తునుకలు తునుకలుగా విరుగుచు ఛందముయొక ,_వూర్వార్థమున నాగి 

పోవుట కౌశికునిచిత్తో ద్వేగమును వ్యంజించుచున్నది. పృచ్చకుని (పశ్నార్థ ములకు తగిన 

వత్యు తరమును వినయాన్నితముగా నొన:గి తనహృదయమును తేటతెల్త మొనర్చుటయె 

కాక, ఆనమన్య నంతజికో ముగింన నెంచిన హరిశ్చందుని వాగ్వ్బృత్తి త్రి తేటగీతి యందే 

వెలువడి యాపద్యోత్త త్తరార్థమును పూరించినట్లు వెలువడుటలో పరమౌచిత్యము కలదు. 

ఇకక వృత తమున( బక్నోత్త తరరూవనంభాషణము వెలయించుట స్ 

(౧8 ఎడణభార వసం వాదమున నిట్లు రెంతుకెటగితులు వాడంబడినవి. ఏం డనిన 

మాట లిది; 



క్రిభది (పథ మాం ధథమహాపురా జము 

తే. వినుము తండి: యేర్పుడం (దయీవిహితధర్మ 

మరయ. గింపాకఫవలమున ట్రఘభరితము 

పరమపదము మోక్షమ్ము తత్చా వీ( గోరు 

నాకు నేటికి( గర్కకాననము( జొర6గ. 

వ. అనిన విని వెజంగుపడి తండి యి ట్టనియె, 

లే. ఏటిమాట లాడెదు కుట్ట 1 యెజుక నీకు 

నెక్కుడిది? మున్ను జడభావ మేమి కతన 

నొదవె? నీవబుద్దత యున్నయునికి నెచట( 

గంటి? యిది కావవికృతియో కాక నిజమొ ? (2.27.29) 

పరమశమగుణనిక షోవలము మొదటికేటగీతి, కాంతచిత్రమును తేటవజచువృ త మిది. 

ముముతువు కర్మమార్గమును గర్హించుటలోని యేవగిం పానూటలలో వ్య క్తమగుచున్నది. 

ముక్కుపచ్చలారని ముద్దుబాలునినోట మొదటిసారిగా నీము ముకువాక్యము వెల్వడి తండి 

నాశ్చర్యమున ముంచియె త్రినది. అబ్బురపాటు నొందినయతనిచి త్త మబ్బాలునివాక్యగ తికి 

వతిన్సందనరూవముగా  లాన్యము చేసినది. మజిల తేటగీతి వెలసినది. జడునివాక్య 

రచనము శ క్ర్ిమంత మైనది. మజియు కర్మకానన వవేశదుఃఖభావము! దిత మైనది. తండి 

వాక్యము దానిధాయ | ఇట్టివె నాఖాగ వై శ్యనంవాద మునను (కే.Aీ.7.298;29 7); కరంధ 

మావేశితనంవాదమునను (8.1598-_154= 159; 166 తే.గీ;వ.) గనవచ్చుచున్నవి, 

అవేక్షితవై శాలినులు వనాంతరమున( గలనినపుడు దృఢ కేశుం జంవిన యతనికి 

నిజవృత్తాంత మెజింగించి వై శాలిని తనను వివాహమాడు మని పార్గించెను. ఆమె పలుకు 

లకు నుముఖు( డయ్యు కింక ర్రవ్యతాచింతతో డోలాయమానమగు చిత్తమున నున్న నవేక్ని 

తునినోట తచ్చి త్తవృ త్తివ్యంజకముగా నీకింది యాటవెల(ది యవతరించినది. 

ఆ. “సానురాగహృదయ వైన ని న్నవుడు నే 

దివుజితుండ నై పరిత్యజించి 

నా(డ నివుడు శృతునాశావసరమున, 

బాప్ప వైతి సేయభాతి యేది?” 

ఆ. “అనిన నింతి యిట్టు అనియె మత్సాణి గ 

హమ్ము సేయు మీవనాంతరమున 

గామకలితు లైన భామినీపురుషల 

సంగమంబు పొలుచు నగుణ మగుచు.” (8. 185-186) 

డోలాయమాన మగుచి త్తము నూరటజెందునట్లు చేయటకు ఆటవెల(దియె యుచితమైన 

ఛందము, నాయికా చిత్తాహాద వ్యంజక మగుటయు నం దొకవిశేషము. ధర్మాశితమైన 

యతనిచి త్తమును _ లోక ధర్మముచే నమర్థింవ(బడుచున్న తనయభీమతమును (బతిపాదిం 

చుటచే వశీకరించుకొనిన ది వై కాలిని. ఇన్ని|పయోజనములను సాధించు నీఛభందస్సంవా 

దము సార్థకము : 



ఛందశ్శిల్పము లిద్క్ 

ఉ త్తముండు దీర్చ వియోగానంతరము ఫి ప యైన బహుళను తిరిగి పొందెను. తమి 

మీర నామెను గౌంగిట.డేర్చెను. అట్టియెడ నాతనిసతి యతని నొకకొరిక కోరెను. దానిని 

మారన కందమున వెలయించెను, 

క. “చిత్తము సీకు( బసాదా 

యత్తం జై యున్నదని యడిగాద విను రా 

జోత్రమ।: యొక్కూటి నిను. దల 

కొతక యది సేయు మనుడు నుర్వీపండున్. 

క. ఏ నీకు దక్కి యుండం 

గా నిట్లన నెల ? యెంతక డింది యయిన న 

బ్లానన : చేసెద సీవిత 

మైనది నిశ్శంక మడుగు మనుటయు నదియున్. (5.207_208) 

లజ్జా వతియెన నాయిక (పసన్నుడైన భ ర్తముందు మనోవాంఛను వ్య"క్తముచెయునెడ 

సహజము, కావున్నమారన కందమును చేవట్టుట 

సహజము ! (వ్వీయాంగనాచితరంజకు( డైన నాయకు(డు తచ్చి త్తవృ త్యనుకూలముగా 

మాటలాడి యామెను సంతోష పెట్టును. కావున నుతము(డు కందమున6 |బత్ఫు తర 

మిచ్చుట సహజము. ఇరువురివాక్యములును కందపద్యచ తుర్గ పాదమధ్యమున ముగియు 

చుండుట సంవాదశిల్పము. బహుకాపో కకందమున [పాసాక్షరము ద్విత్వమగుటవలనను, 

నందుచే పాదాద్యక్షరము గురు వగుచుండుటవలనను నాయికాగతమైన లజ్తాశంకా 

భయాదులు Wn కములగుచున్నవి. ఉ త్తమునివాక్యమున పాదారంభదీర్హ ములు పదవళ 

మున హజములై రాణించుటవలనను, అనునాసికాక్షర| వో సనిబంధనమువలనను, 

వైహాషరా రాను పానమువలనను, నా యకహృడ్గతన హజోత్సాహోల్చాసమును, హర్షోత్మక్ష 

మును వ్యక్తము లగుచున్నవి, 

కందములం దిట్టి ఛందస్సంవాదము వెక్కు.చోట్ల కలదు. ఉదాహరణమునకు_ 

నాగాధిపనాగకుమారాశ్యత ర వాక్యములను (8.58;62;6 4), అగస్త్యగంధర్యవాక్యుములను 

(8.189; 19 0), మరుతావేక్షితసంవాదమును (8.262; 26 2) (గహింపవచ్చును, 

పత్మివతాశాపమువలన సూర్యోదయము లేక లోకములు తల్లడమందుచుండ దేవ 

తలు వికలచిత్తులై విరించియాజ్ఞానుసారము ఆననూయ దరికి(జేరి యిట్లు (పార్టించిరి: 

చ. అతులితనిత్యనత్యవతి యైన పతివత యాజ్ఞ నయ్యహ 

రతి యుదయింపమిం గడు విపద్దశ( జేడ్యడి నిన్ను( గాన వ 

చ్చితిమి దినంబు మాకు దయసేయుము తొల్లిటియట్టుకా(గ వి 

పతనుచరిత యన్న నననూయ నురావలిం జూచి యి ట్టనున . (2.173) 

దేవతల చిత్తత్వర లఘుబహుళ మైన చంపకమాల వ్యంజించుచున్నది. పథమచరణము 

నందలి “తి వర్ణావృత్తి వారివాక్యవృ త్రియందలి _తడబాటును, త్వరను వ్య క్రీకరించు 

వాక్యములు సంగ హములుగా వెడలుట 

మ్ Pa wu ఆ ~~ స రాధీ ఖ్ ౦ Cen ae Cer ౮ 

చున్నది. దేవతలవార్యమును పానుభూలితోడ విని నహానుభూర నొందిన యననూయ 
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నత్త్వచిత్తమున నురలవాగ్య్భతి (పతిబిందించినది. ఆవన్నులకు తరణో పాయము 

చూవుటలో త్యరాయమానమెన యప్పత్మిపతవాక్యముకూడ తుల్యచ్చందమున వెలువడినట్లు 

రచించుట ఛందశ్శిల్పము ! మారన అట్టిశిల్పమును బోషించెను! (చూడు: 2.174.) 

స్వారో చిషమనునంభవవృతాంతమున [ప్రవరసిద్ధులనం భాషణమున “వాయువు 

రజ్జు లేల మునివల్లభ :...( 4.217) యను నుతృ్చలమాలాచ్చందమున 6 [బవరుండు 

మాట్లాడ సిద్ధు. డదెవృ త్తము నెత్తుకొని “ఎ నొక సిద్దుడన్ విను మహీనుర శేఖర £” 

(4.218) యని మొదలిడి నమాధానము చెప్పుటలో ఛందనంవాదశిల్పము కలదు: ఈ 

యంశము వెనుక వివరింపంబడినది. 

నారకుల మొర లాలించి విదేహభూపాలు, డడిగిన పళ్న మ తేభమున మారన 

రచించినాడు. దానికి యమకింకరు( డిచ్చిన పత్యుతరమును మ త్తేభమున నిబంధించి 

ఛందన్సంవాదశిల్పము వెలయించినా(డు. (2.124_125) 

కిక పారత భిన్నసందర్భము లందొ కేభావమును వ్య క్తపఅచుచున్నప్పుడు ఛంద 

స్పంవాదము పాటించుట యు నొకశిల్పమే, తనను _పార్థించు దేవతల6 బరీశ్షించుటకు 

దత్తాలయం డిట్లనెను : 

భా, “మద్యానక్తుడ నంగనారతు (డం గర్భ భంశ నోచ్చిష్టుండ 

న్మాద్యదత్యవినాశ శ క్ క్ కలదేనా 2కన్న-_ నద్రేవతల్ 

'“విద్యాషా ఇాళనశుద్దమాననుండ వావిష్ణుండ వాద్యుండ ప 

యుద్యత్పుణ్యచేరి త యిందిర మహాయోగీందచూడామ ణీ | (2.226) 

ద త్రయోగి వాక  కద్చందమున నుర లాతని( దితిస్తుతించి యతనిచి త్రమును కరగించిరి. 

ఈ యు పాఖ్యానమును మంతివలన కా ర్రవీర్యు(డు వినను. అత(డు దత్తా; తేయని నేవిం 

వను. అతనిని బరీశింవ నెంచియు న య్యోగి తనవాక్యమును లారులవృ త్రమననే 

యెత్తుకొనెను. ఆరహన్య మెజి(గిన కా ర్తవీర్యుండు నురలవలెనే యాయోగిని కీర్తించి 

యపతని దయకు. బాతు డయ్యెను. ఆనందర్భమున మారన రచించిన పద్యము చెపద్య 

మునకు ఛాయ | అట్రగుట శిల్పము ! చూడుడు : 

శా, “కాంతాసక్తు(డ మద్యపానరతు(డం గష్ట్రవ్రచారుండ న 

త్యంత పీతి భజించె దేమిటికి ని నన్న నమ్మహేనా యకుం 

“'డంతపుద్దుండ ఏ వనంగుండవు విద్యావిన్ఫురన్ఫూ ర్తి వీ 

కాంతారత్నము పద్మవాన [తిజగత్కళ్యాణి యోగీశ్వరా కి (2.244) 

ఇంతియకా క కృతిభర్తను, కృతిని సీసములందు వర్ణించియు (అవ. 12; 22), 

కృృతిపతివంశావళిలో కాకతి గణపతిదేవుని, గన్న నేనానిని, మేచంపసేనానిని, సీనము 

లలో వర్జించి సామ్యమును వ్యంజింప.జేయుటయేకా క పురాణమున హరిశ్చంద్రమరుత్త 

భూపాలురను, చివరకు విష్ణవునుగూడ (1.142; 2.267; 8.278) సీనములలో వర్ణించి 

కృతిపతియందు విష్ట్యంశను ధ్యనింవ(జేని మారన శిల్చి. యనివించుకొనినా(డు ! ఇళ్లు 

మారన వ్యాసవాల్మీకుల నేక ఛందమున( గీ ర్తించెను. ఇట్టిశిల్పవి శేషములు మారనరచనలో 
సహృదయులు గమనించుట నులభము : 



అలంకారశీల్ప ము 

కవి కావ్యమున నలంకారములను సముచితముగా సమీక్షించి కూర్పవలె నని 

ఆనంద వర్థనాచార్యు లిట్టు చెప్పెను : 

ఓక వివజాతత్సర తేన నాంగిత్వేన కథంచన 

కాలే చ [గహణత్యాగౌ నాతినిర్వహైషితా || 

నిర్వ్యూఢా వపి చాంగత్వే యత్నేన (పత్యవెక్షణమ్ 

రూపకాదే రలంకార వర్ష స్యాంగత్వసా ధనమ్.” ఖీ 

అన(గా కవి కావ్యమున (1) నలంకారములను రనమున కంగముగా( గూర్చవలె ననియు, 

2) అవసర మున్ననె వానిని స్వీకరింపవలె ననియు, (శి) నమయానుకూలముగా వానిని 

ద్యజించుచుండవలె ననియు, (4) అతినిర్వహణెచ్చ లేకుండ వలె ననియు, (5) అయత్న 

సెద్ధములై నను అంగములుగా నుండునట్లు నమీక్షింపవలె ననియు భావము. నిపుణుడైన 

కవి యాయంశముల నలంకార[పయోగమున, కాటించు చుండును. 

వెదవాజ్మయమునుండియు నలంకారవయోగము కానవచ్చుచున్న ది. అది శాస్త్ర 

పురాణెతిహానములందు పరిణతి గాంచినది. లౌకిక కావ్యనాటకాదులయం దది యతివి స్ఫృతి( 

దాల్చినది. మార్కండేయమహాపురాణమున నువమారూవకా ది ది ఇ 

నాతివిపులముగా( గానవచ్చుచున్నవి. పురాణకవి కావ్యకవివం 

ను. 

ఏధానార్జాలంకారములు 

[ప పయత్న సిద్ధములై న 

యలంకారములను [బ్రయోగింపడు. ప్రరాణము శా సెక దృష, అర్థ పధానము, సత్యవతి 

పాదకము ఆగుటచే నాకవి (వతిపాద్యాంశసనృష్షి కరణమునందును, పురాణార్థ నిరూవణము 

నందును, సత్యాంశ|పతిపాదనమునందును | పత్యేకా భినివేళము చూవించును, కావున బహ్వ 

లంకారనంసృృష్టియందుక ంకె పురాణకవి కావ్యార్థ కోధా హేతువు అగు నుచితాలంకారముల 

పరిమితృపయోగమునందే దృష్టి యుంచును. మారనమహాకవి నంస్త్రృతవురాణము ననున 

రించుచు! [బధానముగా నిట్టిదృష్టనే _పదర్శించెను. మారన మూలమునందలి యలం 

కారములలో. బెక్కింటిని తెలుంగునకు. దెచ్చెను. కొన్నిటి నాచిత్య మెజింగి న్వయ 
ముగా గల్పెంచెను. కి కొన్నింటిని (పకరణా చిత్యద్భ )షితో వదలెను. ఏమెనను అతనిది 

ప్రబంధకవి కుండు అలంకారైెకద్నష్టి కాదు, వరమార్ష తిపాదన రమణీ య మెన పురాణ 

కవిదృష్టై. 
a 
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ఉపమాలంకారము: 

మారన మార్క్మండేయవురాణమున నర్జాలంకారములలో నుపవమ నధికముగాః( 

, _బయోగించినాండు. “ఉవమా కాళిదానన్య” అని కాళిదాసు ఉవమాలంకార |వపయోగ 

మున( (సిద్ది గాంచియున్నా (డు, దేకృతిసొందర్యదిర్భనమున నూక్నేతిక కలవా( 

డగుకవి యువమాలంకారమును సామర్థ్యముతో నిర్వహింపంగలండు. వర్ణ్యవస్తున్యరూవ 

స్వభావనిరూవణనమర్థమును, రమణీయోదాత మును నైన యుపమాన్నదవ్యము నెన్ను 

కొనుటలోను, దాని నౌచిత్యభరితమైన వాగ్యృ తిచే నావిష్కరించుటలోను కవియొక్క 

యుపమాలంకారపయోగకౌశలము వ్య క్తమగుచుండును. సామాన్యముగా నిట్టనై పుణ్యము 

రసవత్కవితాత్మ గల కవికి గాని యబ్బదు. మారనమహాకవి క వితాశల్పమర్మ జ్ఞుండు 

కావున “ఉపమాశై లూషి'ని “చితభూమికలతో' “కావ్యరంగ మున నాట్యము చెయించి' 

రసికులమనన్సులను రంజింప6జేయ6గలిగినాండు. 

పురాణమున నువదేశళ్నవధానము లగు వెక్కుకాస్త్రవిషయములు (వవ ర్తిల్లును' 
పురాణకథలయందు రనభావములు పోషింపంబడును, మారన యవమాలంకారముల నీ 

రెండంశములందును అపయత్న సిద్దములుగా నిబంధిఐచి తననవ్యసాచిత్యమును [బద 

రించియున్నా డు. అందు ధర్మాదికథనమునందు మారన యుపమను వాడినవిధము 

ముందు పరిశీలింపందగినది. శాస్త్రము నహజముగా సీరనము. మి_తనమ్మితముగా దాని 

నువదెకింవ( బూనెడిపురాణక ర్త వానిని వలసిన చోట్ల చమత్కృతము లొనర్చి పఠితకు 

హృ్దయాహైద మొనర్చుట ద్వారమున నాస్వాద్యమానము లుగా జేయవలను. అట్టియెడ 

పురాణకకర్త వన్తున్వరూవన్వభావనిరూపక ము గను, హృ్దయాహ్హాదనంజనకముగను అలం 

కారమును |పయోగించును. మార్మ_ండెయమున ధర్మ విషయములు జడోహెఖ్యానమున 

నధికముగ (6 జెప్పబడియుండుటచె మారన యుపమాలంకారమును బై దృష్టితో నాయుపా 

ఖ్యానమున( _బయోగించియుండుట కాంచనగును. ఈ[కిందియుదాహరణములు గమ 

నింప(దగినవి : 

(1) జంతూత్చ త్రినిగూర్చి చెప్పుచు జడు(డు గర్భస్థవిండ వృద్ది ని ట్రలంకృత 

మొనర్చి నుడివినాండు : 

అ, ''“సహజక ఠినకోళనం వృద్ది తోడన 

చాలవృద్ధి నొందు నాళికేర 

భఫలముమాడి,( గోశపంజరంబున జంతు 

వుండి దానితోన యొలయు వృద్ధి“. (2.5క్) 

ఇందలి నాళికేరోపమానము ఉపమేయదవ్య అవస్థానిరూవణసమర్థమును, నహజనుందర 

మును, పూర్ణమును నై యొవ్వట యుచితముగా నున్నది. 

(2) బుతుకాలమున నతి వతినమాగము కోరు నను నంళశమును వురాణక ద 

వివరించిన యుడా త్తభంగి [(పళంసనీయము : 



అలంకారశిల్పము వద 

క. “బుతుకాలంబున విను కుల 

నతికిం బతివలన శుక సంపా వ (పేజా 
య లు లా - 

పతి గోరు వొమకాలా 

హుతి యతిసంపితి( గోరు హుతవహుమాడ్కెన్ ”. (2.80) 

ధర్మబద్ధమైన కామము యజ్ఞ తుల్య మని వాత్స్యాయనాదిమునులు ఘోషించీయుండిరి. 

నత్సంతాన హేతుక మైన పవ్నితకామతంతము నకాలమును, సార్ధక మును అయి 

నచో నది మంతపూత మగు హవిన్సుచె పహుతవహుసి నర్చించుట వంటి దని 

భావించిన పురాణక ర్రహృదయము గార్హ స్థ్యధర్మ దీజభూత మైనది. యజమాని కగ్నికార్య 

మెట్టు క ర్రవ్యమో బుతుస్నాత మైన కులనతినమాగమ మంత క ర్రవ్య మనుట యిందలి 

తాత్పర్యము. 

(లె) నరు(డు తాను చేసిన పుణ 

మూలమున నిట్లు కలదు, 

౬ es చో (1 ౮ గ్ర (| ననుభవించుట తప్ప దను నరము 
లి థె 

శో, పుణ్యా పుజేఃహి పురుషః పర్యాయేణ సమవ్నలె 
యణ 2 

భుజత శ్చ క్షయం యాతి పాపం పుణ్య మథాజవి వొ॥ (14.16) 

ఈ శ్లో కార్థమును మారన యలంకృ్ళత మొనర్చి యాచిత్యము వెలార్చను. 

క, “విను తళియ నిడినయన్నం 

బునుబోలెం జేసిన పుణ్యము పాపం 

బును మానవులకు నేవిధ 

మున గుడువక పోవు. గర్మములు [ప్రబలంబులఠ్ (2.854) 

ఇందలి యువమానము మారన కల్పితము. నర్యజననుబోధముగా _ వురాణార్థముల( 

బపంచించు పురాణక ర్ర వకవ్యాంశమును నిత్యబీవితసంబంధి యన యుపమాన్మదవ్య 

ముతో? దేటవఆఅచి “భుజ్” ధాతువున కనుకూల మగు నలంకారముచే6 బఠితను రజింద( 

జేయునేర్పు (వశంసనీయము 

(4) భారతి పరబహ్మ మను తాత్పర్యము ; 

కం. డారువునం దనలంబును 

ధారుణి. బరమాణువులును దద్దయు నున్న 

ట్లారాధసీయమూ ర్తివి 

భారతి ! నీయందు నుండు |బహ్మము జగమున. (8.50) 

యథానంఖ్యాను' పాణిత మైన యువమాలంకార మిందు6 గలదు, స్వంయంజ్యోతిన్స్వరూపవ 

మెన |బహ్మము అనలముతోడను, స ప్రధాతున్యరూపమైనజగ ములు వరమాణువులతోడను 
బోల్చంబడుట సాభిపాయము. అందు ;కమముగా నేకత్యానేత్యములు స్ఫురింప (జేయుట 

చమత్కారము. . 



రికి పథమాం ధమహాపురాణము 

దుర్గాగహ్యము లగు తా _త్వికార్థములను నవనీతమువలె నందించి వఠిత కాస్వాద 

యోగ్యముల నొనర్చుటకు పురాణకర్త యలంకారములను |బయోగించిన విధము 

ఉదాహరణమునకు ఓండురెండు : 

తే. ఆకనం ది బౌక,.టియ యె ట్టనక ఘటము 

అందు బెక్కు_యి తోంచు. దడా నట యాతు 
(అత) 

డొక(డు నకలంబునందును గొగి వెలుంగు! 

గానం గాశీపతియు నేము గాము వెలు. - (9.297) 

తే. వీజములు చేన వెద వెట్టి (పేతి( గాచి 

వండుటయు( గోయు హలికునిభంగి నొక(డ 

కాలములు మూటికిని దానె కర్త యగుచు 

(బహ్మవిష్తురుదాఖ్యల: బరగు నాత్మ. (4.15) 

ఇట్టివి మటికొన్ని :_ 3.80%; 5.915; §.917; 8.918; 8.819; 8.8921; 8.8955; 

8.959; 3.877. 

మదాలన యలరుు. నకు రాజనీతి నువదేశించునెడ పురాణక ర్త యుపమానాలం 

కారమును సారవంతముగ౧ |వయోగించుట కీ! కిందివద్యము లుదాహరణములు :-లి. 185; 

8.1895; 9.196, 

కోథాక థనావనరమున( బురాణకర్త యుపమాలంకారమును కథాంళ స్పష్షీకరణము 

నకే కాక విభావానుభావరసనభావవ్యంజనముకొజకును  వినియోగించెను. పురాణక ర్త 

యెన్నుకొను ఉపమానదమవ్య స్థములన్నియు సర్వజనసులభ[గాహ ఫ్యాములై , నిత్యజీవితమున 

కతినన్నిహితములై యుండుట గమనింప( దగియున్న ది. అనలము, అర్హుడు, నోస్, 

శక్రు(దు, గరుడుండు, మదగజము, సింహము, లత, పుష్పమాలిక, మేఘము, పిడుగు 

పాటు, దీవకశళిక; వారిధి ఇట్టి యుపమానములనే యీ కవి సర్వత నిబంధించినా6డు. 

మచ్చునకు- 

క. విక్యామితుని నుద్య 

ద్వ్యెశ్వానరనద్భశమూ ర్రివె భవు నాధా 

(తీశ శ్వరుండు | బిట్టు గని చల 

దశ్వత్సద కళంబుభంగి నంగము వణ6కన్.” (1.155) 

అనువద్యమునందలి యువమానాలంకారము కడుహృద్యము. హరిశ్చందునకు విశ్వా 

మి_తు(డు విభావము. అతనినామము మొదట నిబంధించుటచెతనే యాతని న్వరూవ 

న్వభావములు గూఢముగా వ్యంజింవంబడినవి. కాగా తతా_ల|కోధభావదీ వీ నలంకృత 

మొనర్చుట యిచ్చట శిల్పము. ఉద్యదై వశ్య్వానరనద్భశమూ రివెభవము విభావానుభావ 

వ్యంజకము. విశ్వామ్వితుని. గాంచి భయకంవీతు( డైన హరిశ్చందుని యనుభావా 

క్ 



అలంకా రశిల్పము వివ 

దులు చల దళ్వల్థదళో పమానముచే సుష్టుగా వ్యంజింప(బడుచున్న వి. రసవ్యంజక ముగా 

నలంకారము నమర్చుట శిల్పము ! 

అనలోపమానమును పురాణక ర్త యుద్ధవర్ణ్షనలయందు సార్థక ముగా వాడినా(డు. 

కందరవిద్యు దూవయుద్ధ మున 'రకసు డాజ్యము వోసిన చిచ్చుకియం గడు మండె 

వెనన్' (1.86) అని వర్ణించుటయు, దేవిసింహము రాక్షనులనశుమ “పటుపావకు( 

డడవిం జరించుభంగి” (6.91) తిరిగి ననుటయు, ర కవీజసంహరోన్ముఖ యెన దేవి 

“9ిభిపోలికి వెలింగ ననుటయు,_దీని కుదాహరణములు. 

మదగజోపమానమును మదగర్వధృతిభావవ్యంజక ముగా పురాణక ర్త నిపుణముగా 

నిబంధించుట గమనార్హ ము. మధుపానమత్తు( డైన బలరాముడు 'మదాంధగజంబు 

చాడ్చున' “నమదలీలి (1.189) రై వతశైె లసానువనరమ్యతలమున( [గీడ నల్పె నను 

టయు, విశ్వామితుండు శై బ్యను “ఇభము తొండ మెత్రి మదజ్బంభిత మై లత (వేయు 

చాడ్పున” (1.184) నెనెననుటయు మదభావమును వ్యంజించుచున్నవి. 2 

ఊఉ. “అంత మనోహర్యవకటయావనలీల యలర్కు_. బొందె న 

త్యంతమదోల్దన ద్విభవ మైం|దగజేంందము( బొందినట్లు” (3.267) 

అని వర్ణించుటలో నలర్కునియావన గర్వము వ్యంగ్యము. వె శ్యకన్య నాభాగునిచే 

[గహింపంబడుట “'మదగజహ స్తలగ్నలత మాడి కుమారునిచే గృహీతి (T214) 

యయ్యె ననుట నాయక ధృతివ్యంజక ము. 

సింహోవమానమును వీరర్శాదరసోచితముగా ననుసంధించి, అవేక్షితోపాఖ్యాన 

మున మారన యలంకారనంవాదశిల్పము వెలార్చె ననునంశము ఇదివజలో (బసక్తమె 

యున్నది.3 పాణాయామనియమకథనావసరమున నంత౩పవనముల విజృంభణా తియ 

వ్యంజక ముగా సింహోపమానమును గహించి పరిచిత వవనములు వరిచితసింహములవలె 

నదలదేహముల( గాపాడు ననుట (వకరణా చిత్యపోషక మగుచున్నది.* 

అర్కోవమానము దీ ప్రిగుణవ్యంజక ము. ఇందూపమానము కాంతిగుణవ్యంజక ము. 

వీనిని పురాణక ర్త యత్యంత నహజముగను, సార్ధకముగ ను, అ్యపయత్నకృతముగను 

వాడినవట్టులు వెక్కులు గలవు. ఉదాహరణమునకు ; 

పురాణావతారికలో మారన మార్కుండెయ మర్కూనివఠె వితతో ద్యర్దీ విజాలంబుచె 

నఘాంధకారము లడంపంజాలు నని యత్యంతమనో హరము గా వర్షించినవిధము మొదట 

చేర్కొ_న6దగినది. అంతటితో నాగక “బహుళత రాజ్ఞాన తుహిననిర్వాపణ పొడి నర 

రి కీ రించి మారన తనప్పరాణము పుణ్య! వద 

యరో_పమానముచే( బేర్కనియుండెను, 

తిజాలనంపద న్నురుచిరు( డైన స్వరోచి 
ధే 

న్వరుచినముద్దమస్సురణ సర్వదిగంతరము లెెాలుంగ భానురతరమూ ర్తి మ వలయు 

2. మజియును 5.62, "355 పద్యములు దీని కడాహరణములు 

లి. చూడుడు: 8. 108; 114; 128 4. చూడుడు: 8.917, 8 819. 
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నూర్యునిమాడ్కి' (5.22) వెలుగొందె నని యలంకతో క్రితో నధివర్ణించుట యౌచిత్యము 

నకు గీటురాయి. 

చకురకూలఖండిత మైన దేవిధనువు తేజోలంకృతరవి బింబము వోలె( (6.99) 

జదలనుండి పుడమి వెం బడె నని మారన వర్ణించెను. నుపర్యతేజసన్సంవన్న మెన ధనువు 

నూర్యనమతేజ మనుటయు, తత్సాతము రవిదింబపాతము వలె నుండె ననుటయు, విభావ 

న్యరూవస్ఫోరకమె రాణీంచుచున్న ది. అర్క.-దీప్తులకును, శశి.కాంతులకును నాయక 

నాయికా సంబంధము చెప్పుట కవిసమయము. దానిని కువలయాళ్యచరితమున( బురాణ 

కర్త కుండలాముఖమున నివుణముగా వెలువరించినా+డు. 

ఉ. “కావున నరు. దీ ప్రీ శి గాంతి గుణాఢ్య్యుని భూతి వొందున 

బ్రీవనజాయతాక్షి నిను నింవెనలార(గ( బొంది యుత్సవ 

శ్ర విల సిబునట్టుగ వరింవుము నద్వ్యిధివూర్యకంబుగాో (2.818) 

అను పద్యమునందు కవి ధీరోదాత్తు( డగు నాయకుని కుండందగిన తేజస్వితయు, 

నొజ్జ్యల్యమును, గుణాఢ్యత మును కువలయాజ్యునందు సహజసిద్ధము అనియు, మదా 

లన యతని కనురూప యెన భార్య యనియు, వారిదాంవత్యము విడదీయోరానిదై కలకాల 

ముండ గల దనియు కుండల తనయల ంకృత వాక్క్కులచే వ్యంజింప(జేయుచున్న ది. 

బహు వి ధభూషణా జ్ఞ్షలు డైన హరిళ్చం[దుడు భూషణములను బరిత్యజించి 

నవ్పుడు “నురుచిరకిరణంబు డింది యెంతయు మా(గుపడిన మారాండుపగిది” (1.169) 

దీనముగా నుండె ననుట సార్థకము. మదాలన రాజనీతి బోధించునెడ రాజు పన్నులను 

సూర్యుండు జలమును (గహించువిధమున 'సేకరింపవలె నని నహజరమణీయముగా, 

బేర్కొనినది. (౨. 186) 

ఈపురాణక ర్త అర్కోసమానము వలెనే యిందూపమానమును అభినివేశముతో 

(గహించి [పయోగించెను. మార్కండేయపురాణము 

“ సారకథాసాందచం| దికా సంపద? 

(] రెందుమండలస్సురణ నొంది (ఆవ. 22) 
(as) 

ఆని అర్కోపమానముతో పాటు శశ్యువమానమునుగూడ సాధించుకొని గాని మారన 

తృ _్రీవడలేదు. న్వరోచి నూర్యునిమాడ్కి తేజస్వియై యుండె నని చెవ్పియు “కళ లభి 
వృద్ధి టొందు శశికై వడి( దద్దయు సదధ్ధుణంబుల న్వెలుంగుచు నా(డు నాయి క భివృద్ధి 

వపించె” (5.35) నని వర్ణించిగాని వదలలేదు. 

శిశూదయాభ్యుదయములందును, యొ వనావిర్భావమునందును ఇందూపమానము 

[వనిద్ధము. మారన దానిని ;గహించినవిధమున కుదాహరణము : 

ఉదయము : 

క. వూరిమ నుదయం బగు నం 



అ రు టను అలంకారశిల్పము 

య్యా ర్లద్యుతి యై యావర 
ర్లినికిం బుష్టై నురలు వర్ణన సేయన్. (5.217) PA ౮9 

ఉ త్తమమనూత్పత్తి నుదా త్రముగా వర్ణించిన విధ మిది. స్వరోచియభ్యుదయమును “కళ 

లభివృద్ధి బొందు శశిక్రై వడి” యని బె పోల్చుట జరిగినది. అలర్కునియావనా విర్భావమును 

““సత్కా-ంతిఐ కావిలాసము సుధాకరు? బొందినయట్టు”' (13.26 '/)1నొా వ్చె నని వర్షింప( 

బడినది. 

రోహిణీసుధాకరులయనురాగము పురాణ[పసేద్ధము, అనుకూలదాంపత్యవర్గనము 

చెయునెడ కవులు వీరిదాంపత్యము నౌవమ్యస్థాన మున నిలుపుట నర్వ్యసాధారణము. అచై 

మారనయు ఉ త్తమబహుకాదాంపత్యమును వర్షించుచు - భర్త ““ఇందుండు రోహిణి 

యందు సంతతనిర్భరానురా గారూఢు( డై నమాడ్కి” భార్యయం దనురక్తు. డయ్య నని 

పేర్కొనియుండెను. 

కాంతివూర్ణ మెన ముఖమును పూర్ణచంద వింబముతోడను, వై వర్ల్యము నొందిన 

ముఖమును రాహ్ముగ న్లశశిడింబముతోడను టబోల్చుట వూర్వక వికావ్యవసిద్ధమైనదే. 

ముఖముహర్షత్సాహభావవ్యంజక మైనప్పుడ్ను ఇందూపమానము సార్థకము కాగలదు. 

మారన దీనిని నివుణముగా నిబంధించెను. శాంతి అగ్ని కుండమున నంకర్తి తమైన యగ్నిని 

అగ్నిదేవుని దయవలన మఅల పొంద(గలిగాను. అప్పు డత, డనుభ వించినహర్ష మునకు 

మేరలు లేవు, మారన యతని వర్ణనము నలంకృత మొనర్చెను. 

cep “గురుగ్ఫహంబు( జూచి కుండంబులో. దొంటి 

యట్ర వెలుగుచున్న యనలు6౬ జూచి 

అర "జే ఇల్ల పూర్ణ చం దుమాడ్కి. బొల్సారె నతడు హ 

రామృతంబు పొంగి యవల వెడల." (Te) 
ష 

[పచండు6డైన గురువునకు ఆహ్హాదమును, అమృత తుల్య మైన సంతానలాభమును గల్సిం 

చిన శాంతి పూర్ణచందు, డనుటయు, దతనిహర్ష మమృత మనుటయు క థార్థపోషక 

మగుట శిల్పము. కాంతినుందర మైన శాంతిముఖము, అతనికన్నులవెంట నౌంగిపౌరలు 

హర్ష శువులు అలంకారముచే స్ఫురించి విభావానువాభావపరివుష్టి కలిగించుచున్నవి. 

మారన యువమాలంకార సార్థక పయోగమున కిది యొకయు త్రమోదాహరణము. 

స్ _తుపేడితు.డై దుఃభితు (డై న కరంధము(డు నిజకరతలమునుండి యశేషనె న్య 

వాహిసి యుద్భవింప శతు విజిగీషతో విజ్బంభి=చి వేదన శృంగార! సుందర మైన ముఖ ముతో 

నొప్పారె నని వర్రించుచు, మారన యతని “వక్రం బుడితనకలచందోవమశ్ర్రి వహించె” 
(3) లో న 

నని (9.36) పేర్కొనెను. శోక వివర్లమెన ముఖము కాంతివంతమై యుత్చాహహర్షభావ 
సజ టై ° ష 

వ్యంజక మై మెన దని పెఅలంకారము వ్యక్తము చేయున్న దీ. 

సర్ప దము డైన లోహితాన్యుని గాంచి హరిశ్చం|దు(డు దుఃభించు సందర్భమున 

మారన రచన మిట్టు కలదు, 



62 పథ మాం_ధమహాపురాణము 

తే. నజయ నర్మిలి నెనయు సీ నెమ్మొగంబు 

ఘన భుజంగ విషవ్యా వ్ల గాజువాటీ 

రాహుకబళిత రో హిణీరమణుమాడి )_ 

నుండ6 గనుగొని యే నెట్టు నుందు6 గుట ; (1.256) 
ఠి 

కళాపవూర్ణ మై మెన పుత్తునిముఖము తండ్రికి హృదయా ప్ల హోదదాయకము. అది విషదుష్టమై 

చిన్నపో యినది. కావున నది రాహు (గ స్త్రచం[దబింబ మనుట యచితము: ఉపమానము 

పసిజాలుని దీనావస్థను చక్కగా. బట్టియిచ్చుచున్న ది, 

నూతనవదూవరులను, పు త్రవంతు అగు తల్రిదం్యడులను వర్షించునెడ పురాజకర్త 

శచీపురందుల నువమానస్థానమున నిలివీన ఘట్టము లొండురెండు కలవు. ఉత్తమబహులా 

వివాహవర్ణనము : 

క. నురవతి శచి ననుర క్రిం 

బదిణయ మైనట్టు వేడ్క. బహుళ యను తలో 

దరి( బెండ్డియె మనం దా 

తరుణివిలానంబునంద తద్ద తగిలినన్. (5.125) 

క్నతివతితం| డి యెన నాగవిభుని జననవర్గనము : 

ఊఉ. ఆరమణీయదంపతుల కన్వయరత్నము బంధులోకమం 

దారము ధై ర్యమందర ముదా త్రదయానిధ్ డానధర్మవి 

ద్యారసికుండు నాగవిభు( డంచిత భాగ్యపరుండు పుపైం బెం 

పార శచీపురందరుల కర్ట్ జయంతు(డు వుట్టినట్టుగన్. (అవ. 82) 

ఇందు! డె శ్యర్యమునకును, అధికారమునకును, కొన్నియడల శ్చాంగారమునకును, దాన 

మునకును, బలమునకును వతీకగా భావించి యుపమానస్థాన మునందు కవులు నిలుపు 

చుందురు. రాజనీతి వబోధమున మదాలన - రాజు ఇందునివలె నడుగువారి కిచ్చి (పజను 

ముదమొంద( జేయవలె నని చెప్పినది. యజ్ఞభాగభు కగు నురవతి భూతలవానులకు 

సకాలవర్షాదుల నిచ్చి నన్యఫలదాయకు 6 డగుట (వసిద్ధి. 

పురాణగాథలకు6 జెందిన యంశములను, పురాణపాతలను (ప్రకృత క థార్ధస్ఫూర్తి 

కొల కువమానదవ్యములుగా నీవురాణకర్త గై కొని రసవ్యదచన మొనర్చిన ఘట్టములు 

కొన్ని కలవు, 

వి 

“ఇద్దజకున్ _గన్నన శ కసు పర్గులకయ్యముకె వడి ఘోరరణం బొదవెన్.” 

(1.87) 

వ “కవీలమునీశ్యరుకోపాగ్ని సాగరులు రయంబునC( (గాగినట్లు-” (2.887) 

కువలయాళ్వుని త్వాష్ట్రబాణ, పయాగమున ననురలు దగ్గులె రనుట, 



అలంకారశిల్పము 

లి 
aD 

4 

మల్చమాంబానాగ చమూపతుల వివాహము : 

చ. “'శివు. డగజాత రాఘవుడు సీత. గిరీటి నుభ!దం జెంపు సొం 

శశ ల 89a కృ వెలయః (బీతి బెండ్లి యగు పోలి.” 

అిండజపతులు..... చతుర్ముఖసద్భశుల్ 

(అవ. 86) 

(112) 

ఈ|కింద నుదాహరింపంబడిన యుపమానాలంకారములను గమనించినచో మారన 

నిత్యజీవిత నంబంధు లైన యువమానదవ్యములను 'గహించుటలోని నై పుణ్యము తేట 

వడ (గలదు, 

1. “గరుడు డురగంబు. బట్టిన కరణి( బట్టి” 

ఏ. “అండము ల్నాలు గొయ్యన సాందత[దక్త 

పంకంబుచె దూదివడువున( బడినతోడన్” 

ని, “విడుగుకంపెను దద్దయు బెడిద మైన 

యప్పలుకు కర్ణరంధంబు లవియ నాత్మ 

వపజీయలుగం దాకుటయు వెజచజచి విభుండు 

చిత రూవమ్మువిధమున( జేష్ట దక్కి” 

4. “మిద మిన్నువిజిగి కూలినయట్టి కరణి గుండె లవిసీ కళవళింప” 

వ్, ““నత్యహీను(, డై ఏన పురుకుదేహము దా శ్మశాన తుల్య 

నుధిప : మెటిధర్మంబు సత్యంబ యండు” 

6. “ఏనిని విలువ వయ్య: గోవుతోడన వత్సము గొను విధమున". 

7. “అని చుజచుజ( గొణవిం జు=*6 

డిన; కియ సతి వలుకుటయును డెంద మవిసి య 

జనవతి విడు గడిచిన విధ 

మున మేదిని మడిగి పడియె మూర్చాగతు(డై ”. 
8. “నిద దెలిసి వేగను మేల్కొానునట్టు లేచి కదునా హరె 

9. “_వతిషానవురం బు వొల్చు విలనన్మహిమ న్రలరాశి చాడ్చుననే 

10. “పచండవాతహత పుష్పలతాక్సతిం గూలె మదినిన్”. 

11. “మదాలన వజాహతి( బడిన మణిశలాకా కృతి నేల బడిన”. 

12. “వానంతికవిభమంబు విలనతృహకారము( బొందినట్లు”, 

18. “చెరోడయం దట్లు తేలుచు”. 

14 “రథాంగమిధునములమాడ్కి. రమియింతు రొగిన్", 

15. ““వివునిముందు నిలిచె రత్నప్యతికపోలెన్”. 

16. “కుంభనిత్ని పం బైన యరగంబు వోలె” 

17. కుండ గూల్చినకైయ వాన గురియం జొచ్చె” (జాతీయము) 

18. అదైేవి ను, గనిళాతానగవర్షధారల వడి న్గవ్చె న్మహ్మాభంబు మె 

రి నిలింపాచబతుంగ శం ంగ మతివు న పుచందంబు ఎనన 

(1.187) 

(1.179) 

(1.199) 

(1.271) 

(2.159) 
(9. 19) 
(3.21) 

(9.267) 
(4.24) 



§64 (పథమాంధమహాపురాణము 

19. “నిశ్చల మేఘద్వం ద్వలీల నృరనముదయవర్షంబున నవ్విన”. (6. 192) 

20. **కరువలిచే నాజీన, ఘనదిపంబులును బోలె (గక్కుూన నంతర. (7.20) 

౨1. “హతదీవభంగి నంతర్భానంబున( బొందె, (7.60) 

ఏఐ “మణి నూడలు దిగిన మాడ్చి. నర” ఏవంశమునయందు 
ణ్ 0 థె 

బహబునహ,నవిభెద వంశము ల్ఫంభవించె”. (7.71) 

Ren “వంచగవ్యపూర్ణ భాండంబు మధుకణ 

న్పర్శనమున నకుచిభావ మొందు 

నట్టు దోషరహితవయ్యును దుష్టనం 

గతి లతాంగి! దోషకలిత వతి”. (7.249) 

4. “సమ స్తజనంబు చందునుదయంబునను జలధు లట్టు లుబ్బు(జందొ, (5.276) 

25, “ఆచతుర్ణాన్యయం, బమృతాంభోనిధిమాడి,. నుర్వి( గడు(బొల్బారు నన 

స్తుత్యమై”, (అవ, 29) 

మాలోపమ కుడావరణములు: అవ. 22; 96; 1.5; 1.169; 2.౨18, 8.50; 

5.267; మొ॥నవి. 

రూపకాలంకారము : 

మార్మండేయమున నుపమాలంకారము తరువాత సంఖ్యలో నధికముగా వాడ. 

బడినది రూవకము. లెక్క కవి మొత్తము సుమారు నలుబదియెదు కానవచ్చు చున్నవి. 

“అభేద పాధాన్యే ఆరోపే ఆరోవవిషయా నవహ్నవే రూవకంిఆని రుయ్యకుని నిర్వ 
చనము. రూవకమున నభేదము [పధానముగా నున్న యారోప ముండును. ఆరోవ 

విషయ మవహ్నుతము కాకుండును. ఉవమేయమును మటుగువజువకయే యుపమాన 
ధర్మారోవము చెయంబడును. ఇందు విషయము విషయిచే తావము కల దగును కావున 

దీనికి రూపకనామము సార్థకమగుచున్నది. 

దశవిధరూవకములకును రూపక శబ్దము వాడ౧బడుచున్నది. రూపకమున నటుని 

యందు రామత్వాదు లారోవింవ(బడుచున్న వి. నటుని _పాతిభాసిక రూపము సామాజి 

కుల చిత్తములను చమత్కృత మొనర్చి రంజింప(జేయచున్నది. “Imitation begets 

the pleasure’ ఆనికదా ఆంగాయాభియుకో క్తి, రూవకాలంకారమునందును ఉపమెయ 

మునం దుపమానధర్మారోపము చేయంబడుటచే నది పఠితల చి త్తరంజన మొనర్చ 

సమర్థమగును. కావున రూపకాలంకార పయాగనిపుణు( డైన కవి రూపకరచనామర్మ 

కొడై యుండుట సహజము. అట్టి కవి తనకావ్యమున రూపకపయొగము చేని వఠిత 

మనోన్నేతమునకు దృశ్యకావ్యదర్శనానందమును గలిగించును, 

లోకమున6 గాననగు స్థావరజంగమాత్మక మైన (దవ్యనముదాయముతో పాటు 

కావ్యమున రనభావనముదాయమునకు నెతము వ్య క్రకరణము సామాన్యముగా జరుగు 

చుండును. కావున కావ్యములందు ఉవమానోపమేయ్మ దవ్యములను నూలముగా జడ, 



అలంకొ రశిల్పము వ్గేఫ్ 

చైతన్య, భావరూపకములుగా వర్షీకరింప వచ్చును. రూపకమున నుపమేయమునం దువ 

మాన ధర్మారొవణము జరుగునెడ పెవర్ణీక రణము ననునరించి తదలంకారమును తొమిడి 

విధములుగా భావించి దర్శించుట కవకాశము కలదు. 

ఆవి ఉప మేయ్మదవ్యము ఉప మాన ద్రవ్యము 

చెతన్యము జడము 

చైతన్యము భావము 

చెత న్యము చైతన్యము 

జడము చైతన్యము 

జడము భావము 

జడము జడము 

భావము చె తన్యము 

భావము జడము 

భావము భావము 

లాక్షణికులు రూవకమును సావయవ నిరవయవ పరంవరితా భేదములచే విభజించి 

యుండిరి. కవి వీనిని రసానుకూలముగను, యథోచితముగను |బయోగించును. 

క థార్థములందు అవయవిని సావయవముగా నిరూపించినచో పరఠితకు చి తరంజనము 

కలుగ(గలదు, నిరవయవముగా( బయోగించినచో చితచమతార హేతువు కాగలదు. 

పరంపరిత ముగా ( గూర్చినచో భావబంధురమె ఆలోచనామృతము వర్షింప(గలదు. ఆలం 

కార మ_పయత్నకృత మెనదిగా కావ్యమునం దున్న చో కోధించును గనుకను, అతి 

నిర్వహణేచ్చ కవి కుండరాదు గనుకను,అవసరము లేనిచో నలంకారమును బెంచి వెద్దది 

చేయక అవయవపరి పుష్టివిరహిత ముగా నలంకారము పయోగించుట రనజ్ఞనమ్మ తము 

కావునను, కివి కావ్యమున రూవకభేదములను యథానుకూలముగా. (బయోగించు 
చుండును. దానికి రసా నుళూల్యమే పరమావధి | 

సావయవ నిరవయవాది రూపకాలంకారభేదములందును వైన బేర్కానంబడిన 

తొమ్మిదిభేదములను మనము దర్శింవవచ్చును. మారనమహాకవి సావయవరూపకముల 
కంటె నిరవయవరూపకముల నెక్కువ వాడినా(డు. చైతన్య దవ్యములయందు జడ 

ధర్మారోవణ మొనర్చుటయం దధికాభినివేశము చూవినా(డు, 

మారన వాడిన సావయవరూపకములు కొలదిగా నున్నను అవియన్నియు సాన 

పట్టినజాతిరత్న ములవలె రాణించుచున్నవి.ఉదాహరణమున కొండు రెం డిచ్చట పేర్కొన; 

బడుచున్నవి. 

మ్ ఇ అలీ కా ర్ ~ “ 1. నావయవరూపకము _ చైతన్య _ జడరూవకము 
మనా 

జో é మె ఇ జ ౬ ఇ 

మ. “ వరుణానాయదపయః[పపూర్లమును రంగద్గొన్తరంగంబు( [బ 
- లు ఎ 
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త,రము నాంతినుధోదయంబు నగు నుద్యభ్చుంక రాకారవా 

రి రమావర్ణను( జేయు(గాత నుగుణున్ (బ్రీగన్న నెన్యాధిపున్.” (అవ, 2) 

ఇచ్చట శివునియందు సాగరత్వ మారోవింపంబడినది. అదిసావయవముగా( 

నిర్వహింపంబడినది. ఈరూవకము సాభిపాయము. ళ₹ంకరుండు గన్న సేనానిని రమా 

వర్ణనునిగా( జేయవలె నని యిం దాశీన్సు! రమ క్షీరనము! దరాజతనయ. శంకరునియందు 

సాగరత్వ మారోపింవ బడిన చో రమావర్థనత్వ మతని కత్యంత సహజము కాగలదు, 

రమానంజనన, నంవర్థన హేతుభూత మైన సాగరరూవశంకరు(డు నంవద్యర్గనరూపవర 

పసా దనమర్ధు డగు ననుట యౌచిత్యము : సాంగముగా నీభావమును పోషించి మారన 

యీవపద్యమును శిల్పసుందర మొనర్చినా(డు : 

ఏ, సావయవ రూపకము :-జడ వైతన్యరూపఠము. 

క. జలచరలోచిన ఫేనో 

జ్వలహానమరాళయాన చ్మక_స్రనమం 

డల వీచీ|భూవి భమ 

పులినజఘన గంగ వనధీ( బొలువుగ( గూడెన్. (4.164) 

గ” 

గంగానంగమ మిందలివస్తువు. గంగాళద్ద మాకా రాంత స్ర్రీలింగ ము వనధిశబ్ద మికారాంత 

వుంలింగము కావున గంగయను వనిత వనధియను నాథుని. గూడె ననుట పొనగు 

చున్నది. లింగ వివక్ష్యచే గంగయందు చ్రీత్యము _పసిద్ధము. కావున ప్రత్వారోపము; 

సావయవాలంకారనిర్యహణము సార్థక మగుచున్నది. జడమైన నదియందు స్రీత్వారోవము 

చేయుటచే శృంగారనాయిక నాయకుని గూడువేళ వ్యక్షమొనర్చు అనుభావములను 

వ్యంజింప(జేయుటకు ఏలై నది. తరళద్భృక్కులు, మందహానము, మందగమనము, 

ఉప్పొంగువవోజములు, లజ్ఞావివశమైన భూవి భమము, ఉవభోగక్షమమెన విపులజఘన 

మండలము. ఇవియన్నియు గంగయం దారోవీంప(బడుచున్న శృంగారనాయికాను భావ 

ములు,  జడములందు నెతము చెతన్యదవ్యములందువలె రనభావములు వ్యంజింవ( 

జేయుట అలంకార పయోగశళిల్పము : 

ల. సావయవరధూపవకము-జడ_జడరూ వకము. 

క, “ జలపూరము పాండవకథ 

జలరుహనివహములు విదిత నరసా ఖ్యానం 

బులు మృదుపదములు హంనం 

బులు మేదిని భారతాఖ్య( బౌలుచుకొలనికిన్. ”' 

తే, వ్యాసవాగ్గల వూర్ణయు నాగమప్ర్త 

వావతీర్ణయు బహుకుతర్కావనీజ 

హారిణియు నైన భారతోదారతటిని 

యడరి దురితరజోరాశి నడచుచుందు. (1.6-') 



అలంకా రశిల్నము లగ? 

మహాభారతమునందు నరోవరత్య, తటినిత్యము లారోవింవ( బడిన విచ్చట. సావయ 

వములుగా రూవించుట యిందు విశేషము. ముహాభారతన స్యరూపనిరూ పణము చేయుట 

పురాణక ర్తహృదయము. అది పఠితచితమున రూపు ట్టి యా మూహ్హాదకారి కావలయు నని 

నచో న స్పష్టత యుండదు. కావున 

ఉపాఖా క్యానములు, మొదలగు వాని 

E 

క్ర 

తనవాక్కుు నలంకృతము చేయుట : ఆది నిరవయవమై 

సావయవముగా నిర్వహించి భారతమున (ప్రధా నవస్తువు, 

యొక్క సంబంధములు కెటపడు నట్లు వివరించినా (డు, 

4. సావయవరూపకము : భావ - జడరూపకము. 

స్, ““విమలవిద్యాకుఠారము త త్త్వ్వవిత్సాధు 

జనసంగపాషాణమున6 గరంబు 

వా(డి గావించి యవ్వరు నణుకంగ నే 

రురు వెస నమ్మహాతరువు వారు 

నిష్కంటక ంబును నీరజన్కంబు నె 

రాజిల్లు చల్చని (బహ్మవనము 

చొచ్చి నిత్యానందసుఖలీల నపునరా 

వృత్తి నుండుదు రందు విను నృపాల 1 (౨. లైె06) 

దీనియందు భావరూపము లైన విద్యాదులయందు కుఠారత్వాదు లారోవించుట నిరాకార 

వస్తున్వరూ పటోధనార్థ మె. చమత్కార్మాశిత మై మెన వస్తుస్వరూవసా కాత్కార మీయలంకార 

[(పయోగఫలము ! ఇట్టివి యిట్టిశా స్రార్ధములందె కాక క థార్థములందును గాననగును. 

ఉదాహరణమునకు _ క,...., “రాజముఖ్యు(డు చేతో 

వననిధి విండలివిండుగ 

ఘనచింతామంథరంబు గల(ప(గ మడిలోన్. (1. 193) 

క, “మాయొడచలలో నుండెడు 

నాయత పితృకోపపహ్ని యంతయు నడ(గన్ 

శ్రీయుత : భవదింలోకన 

తోయంబుల. జేసి సకలదుఃఖచ్యుతిగాన్ , (1. 104) 

ఇందలి క్షీరసాగరమథ నోపమానధర్మారోవము హరిశ్చం! దునిచి త్తకోభమును, జె మిని 

సంర వితృశాపదుఃఖమునుండి శాంతి నొందినధర్మపక్షుల హర్షచి_త్తవృత్తు 

పైరూపక్ష మువలన వ్యంజింప(బడుచున్న వి. మిగిలిన విపి రనజ్ఞు లూహింప; 

గలరు, 

మారన వాడిన రూపకములలో మూడింట రెండువంతులు నిరవయవములే. పురాణ 

కథాకథనము _పవాహతుల్యముగా సాగుచుండ నెడనెడ నీయలంకారము లను చిజుతరగ 

లను గలివించి కథార్థముల ను తేజితముల నొనర్చి పఠితమనస్సును మారన రంజించు 

చుండును. కథా థార్థవ ములస్పష్టైక రణమునకు సావయవాలంకారనిర్వహణ మనవసర బె 
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నప్పుడు తావన్మా తముగా విషయియందు విష షయారోప మొనర్చి చమత్క్లరించుట 

యాచిత్య మెజిగిన కవి చేయవని, 

ఉదాహరణమునకు హరిశ్చందో పాఖ్యాన భాగమును గమనింపు(డు. హరిశ్చుందు. 

డా ర్రవనితానాదము విని కృద్దు(డై “వెలుగుమహోవతావశిఖివే(డిమి దిక్కుల నించు 

చున్న నాకొల(ది యెజుంగ కెవ్య(డౌొకొ ఘోరపుంజి చ్చిటు చేర. గ ప్రుడిన్ (1. 125) 

అని యెలు:గ త్తిగర్జించినట్టు మారన వర్ణించెను. ఇందలి రూవకము సావయవమె పద్యపరి 

పము కాకుండ నిలచిపోయినది. హరిళ్చందుండు దుష్టజనశిక్షానసమర్థ మైన తన 

(ప్రతాప మునుమవ్మ్శూతము (ప్రత్యేకించి చెప్పందల చెను. దానిని పెంచి ఆత్మబ్దాఖకు దొర 

కొనక అవికత్సనత్వము (పదర్శించెను. నహనశకీలి, వినయవరు(డు, ధర్మపరు(డు, కోమల 

చి త్తవృత్తుం డైన యామహారాజుచి త్రమున భగ్గు మనిమండిన |కోధమును తావన్మాత 

రూవక పయో యోగచమత్కారముచే భా నింప (జేయుట యిచ్చట శిల్పము : ఇక్రు మజికొన్ని-_ 

“ఆరాజు క ఠోరవాక్యశిలలు చెవిదాకిన” (1. 155) వాక్యకాఠిన్యమును, క క ఠోరత్వమును 

విశేషణ మే చెప్పుచున్నను శిలాత రము వానియం దారోపించి యతిశయత్వమును మారన 

నిరూవించినాండు. వాక్యాఘాతము శిలాఘాతము మనుటచె 6 బరిత కా వ్యార్థము నవలీలగా 

గహింవ(గల( డనుట నిర్వివాదాంశము. 

క. అని వురవురం బొక్కుచు6 బుర 

జనములు వురి వెడలి రాజస త్రము వెనుకం 

జని యంతంతకునుం బై 

కొను కోకానలమునందు' గుందుచు మజియున్. (మ. 176) 

హరిళ్చంద వియోగదుఃఖము హృదయదాహక మగుటచే ననల మనుట యుచితము, 

అనలము వైకొనుటచే. బురజనులు పురపుర పొక్కినా రనుటలో శజద్దానుకరణరూవమైన 

సార్థక్యము కలిగి విభావసాక్షాత్కార మొనర్చుచున్నది. కౌరులలో నొకడు రాజు 

నుదైశించి యిట్టనినా(డ(ట : “సీముఖాంభోరుహవి|భమంబు దనివోవ6గ. [గోలి మదీయ 

లోచనోదారమధు[వతాళి ముదమందెడు నట్టులుగా నానర్పవే” (1.180). ఈవాక్యము 

నందు హరిశ్చందునివదన సౌందర్యాకర్షణము, (పజ్యాపితి వ్యంగ్యముగా( దెలియుచున్నవి, 

(వభుభ క్రపరాయణు లైన (పజలభావముల నలంకరించుటవలన క థార్థములు స్సుటమె 

వారియందు గుపమె యున్న - రాజుతో పాటు నంర్హారో హణ మొనర్చ్ప(గల - యోగ్య 

తను వ్యంజించుచున్న వి. 

హరిశ్చందు(డు ' వజలయొక వాక్యనిచయ మనెడి శృంఖలలో ( దవిలి ముందుకు 

పో(జాలక పోయె ననుట కథానందర్భపోషకము. “మాలను సేవించి మనుటకంటె. 

గౌశికోగశాపాగ్నిచేం (గాగి బోవుదైన మెలొని (1.22) భావించుటలో మునిశాపము 

వలన(గలుగు బాధాతిశయము వ్యజించుట సార్థక మగుచున్నది. హరిశ్చందుండు కౌశి 

కునివలన: బడినపొట్లు విసిన వసిష్టునకు “నితాంతదుఃఖదవానల శిఖావలిియు, తీవ 



అలంకారళిల్పము 569 

కోపవహ్నిశిఖలును ఒక్కమాట యెగనీ యుల్లంబులో నగ్గలింవ మోము జేవురించిన 

దంట! (2.4) ఇచ్చట దుఃఖమునందును, కోపమునందును తాపగుణసాధర్మకమును 

భావించి అగ్నిత్వ మారోపించుటలో మారన నై వుణ్యము కలదు. ఇట్టివి పురాణపఠనావ 

సరమున గహించుట సులభము. 

అర్హాంతర న్యాసము 

“అనుపపద్యమానతయా సంభావ్యమాన స్యార్థ స్యోపపా ద నార్ధం య దర్థాంతరస్య 

న్యనన ముపపాదక త్వే నోపన్యానః సోఒర్ధ్థాంతరన్యాసః”. (పకృతార్థ మను పపద్యమాన 

ముగా సంభావ్యమాన మగుచున్నప్పుడు తదర్హము ను పపద్యమానముగా నొనర్చుటకై. 

యర్థాంతరము నొకదానిని దెచ్చియుంచుట యర్థాంతరన్యాన మన(బడుచున్నది. 

ఊఉ. “మాల(డు వొంగి యమ్మునికి మానుగ నద్ధన మిచ్చి పట్టి భూ 

పాలుని నంట6గట్టి యకృపామతి. గొంకక చేతికోల( బై 

తో లెగయంగ (వెసి వెన దోడ్కౌాని వల్రైకు( టోయె నేరికిం 

గాలవశంబునం గలుగుకర్మఫలంబులు దప్ప నేర్చునే ఇ (1.251) 

హరిశ్చందభూపాలు(డు కాశీనగరమున మాలని కమ్ముడువోయిన ఘట్టమున మారన 

యీపద్యమును రచించెను. రాజు చండాలదాస్యమును గర్హించెను. కౌశికుడు రాజును 

చండాలుని కే అమ్మెను. మాలని కంతధనము నిచ్చికొన6గల శక్ర వచ్చుటయు, కొసి 

యాభూపాలుని నిష్కారణముగా నంట6గట్టి కోలతో( దోలూడునట్టు కొట్టు నిర్దా శ్నిణ్యము 

[వక టించుటయు నిందలివస్తువు. ధర్మమూర్తి కిట్టి యమానుషదండనము లభించుట 

కథార్థములందు పొనగనియంశము. అట్టి యనువప త్తిని కథకుండు “ఎరికిం గాల 

వశంబునం గలుగు కర్మఫలంబులు దప్పనేర్చునే” అను ఆర్థాంతరము నుంచుటచేత 

తొలగించి క థార్థముల నుపవన్నముల నొనర్చినా(డు. దానిచే పఠితచి త్రము చమత్క 

తమై సరసభావబంధురమగును. '““'కాల”” శబ్దమునందలి శేషచె మారన కాలవశమనియు, 

యమునివశమనియ అను అర్థద్వితయమును సాధించి శబ్ద పయోగసామర్థ్యమును, 

భావిక థార్థ సూచనమును |వకటించినా (డు. 

ఆర్థాంతరన్యాసాలంకారమును లాక్షణికులు రండువిధములుగా విభజించిరి, 

1. విశేషముచే సామాన్యము నమర్థింవ(బడుట; వ సామాన్యముచే వి శేషము నమర్థింవ( 

బడుట. ఇందు విశేషము సామాన్యముచే సమర్ధింపంబడు నలంకారములనే మారన వాడి 

యుండుట గమనింప(దగిన యంశము. ఉడాహరణమునకు_ ఈ [కిందివానిని గమ 

నింపుండు. 

స్. చూడుడు ; మారన మార్క. 1.88; 89; 1.95; 184; 176; 2. 145; 158; 2.50; 2.209 

9 827; 8.99; 77: 274; 276; 298: 804; 205; 368; 892; 4. 156; 5987; 5. 18 

5.20; 89; 268; 298: 6. 24; 81; 87: 225; 250; 7.16: 45; 216; 5. 46; 62; 104 

86,289; ;284. 
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ల్ 0 [వథమాంధమహాపురాణము 

గ . పతిమృతి విన్నమ్మాత నిజభావము దద్గతమైన. దానను 

వత యిటు [పాణము ల్విడిచి (గక్కున భర్తను గూడ(గా శుభ 

స్థితిమెయి. జన్నయీసతి విచ్మితచర్మితము దు;ఖహేతువే ? 

పతిం గడవంగ దెవతము భామల ఇందును గల్లనేర్చునే ః (8.25) 

మదాలసామృతి ఇందు విశేషము, అది “వతి తి... నేర్చునే” అనుసామాన్యము చె సమర్ధింవ! 

బడుచున్నది. 

మారన యర్థాంతరన్యాసముల నన్నింటిని యుపాథ్యానములందు మ్మాతమే 
వాడెను. కాని, ధర్మళాస్తాదికథనమునందు కూర్చలేదు. ళాస్తార్ధములం దనువవ త్తి కవ 

కాశము లేదుకావున నీయలంకారముయొక్క్ల యావళ్యక తను మారన థావింపలేదు. ఆది 

యౌచిత్యద్యష్టి. అట్ర్టగుటచే సామాన్యముగా క థార్థములందు విశేషములు సామాన్యములచె 

నమర్థింపంబడువద్ధతియే విరివిగా వాడబడుచుండును గాన మారన యామార్ష మవలం 

చించెను. ఆర్హాంతరన్యాసాలంకారములలో( బెక్కింటిని మారన  నంభాషణవశమున 

పాతలముఖమ.న( బలికించెను. ఒంటరెంట కథకునిముఖమున నిబంధించెను, పాతల 

యొక్క విజ్ఞత్వాదులను; న్వరూపన్వభావములను ఈయలంకారములు తేటనజచు 
చున్నవి. మారన కథాకథనకౌశలమున కీయలంకారపయోగ మొకయలంకార మగు 

చున్నదనుటలో విప్రతివ త్తి లేదు. 

మజికొన్ని అర్జాంతరన్యానములు : 1.198; 1.255; 2.8014; 8.71; 4.245; 

8.121; 8 186; 8 215, 

ఇదే మటీ కొన్ని యర్థాలంకా రములు 3 

1. నమాసో;కి_1.100. ౨. ఉఊత్పేక్ష- 1.97; 2.294; 5,124, 9. ఉదాతా 

అలంకారము : అవ. 4; 1.24; 1.267; 2.47; 2205; 8.275. 4, వరికరము: 

1.86; 8.85. 5. నందేహము : 2.295; 2.900. 5. ఉల్లేఖము : 1.142; 6.69; 

6.122. 6. యథానంఖ్యము : అవ. 27; 1.54; 1.169. గ. విషమము : 1.51; 

1.261; 1.262; 5.802, 7. కారణమాల ; లి.276. 5. _పౌఢోకి: 8.98. 

9. ఆశేవము : 5.45. ._ 10. నముచ్చయము : 6.79, ll. లోకో కి : 1.166, 

12. శైషాలంకారము : అవ. 29, 19. న్యభావో క్రి: ఆఅవ,లి; 1.1; 1.225; 

1.226; 2,155; 2.554; 4224; 5.18. ఇట్టి యలంకారపయోగ సార్థక్యమును 

గుణించి యాథ్యానఛభందశళ్శిల్పాధ్యాయములలో( గొంత చర్చింప6బడినది. 

మొత్తమునకు మారన యర్జాలంకారములను గడునిగవాముతో సె నార్థక్యమును దష 
యం దుంచుకొని, అత్యంత నహజనుందరముగాం బురాణమున [వయోగించెను. పురాణ 
-పూర్వార్థము నందు అలంకార పయోగమున( జూవిన యభినివేశము మారన యు త్తరార్థ 

మునం జూపలేదు. ఆరంభమునం దలంకారనుందరము లె లైన భావములతో పఠితలనా కర్షించి 
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రానురాను అర్థగాంభీర్యము వెలార్చుచు మారన రచన సాగించె నని చెప్పవచ్చును I 

పురాణవురంద్రి గుణశీలపధానమైనది. ఆక్టీ రసోచితమైనగుణములును, 3 లియు పురాణము 

నకు వధానములు. ఆలంకారములు తద్దుణవ్యంజన మాత్రములై. యామెన్వభావన్వరూప 
సాఇాత్కారోపయోగులై శోభాదాయకము లగుచున్నవనుట నిర్వివాదాంశము ! 

శ బ్రాలంకారములు : 

నన్నయను: ౧డియు తెలు(గుకవులు అశ్వాసాంతవద్యములను సామాన్యముగా ల్లా 

లంకరసుందరముగా నిర్మించుచుండుట పరిపాటియైయున్నది. స్తుతిరూపము లైన యా 

పద్యముల కాయలంకారములు శవణనసుభగత్వమును గల్పించును. మారనయు సీ 

మార్గము ననుసరించి యాళ్వాసారంభాంత పద్యములను అంత్య పానలతో నలంకరించి 

నిర్మించెను 16 మారన తనపురాణమున హిమవంతమును వర్ణించు రెండుఘట్టములందు 

ఆంత్యపానను వాడియు," రె రై వతమనుమార్కండేయ కీ క్రీ ర్రనమునందు ఆంత్య|పాన నను 

సంధించియు8 నుదా త్రవస్తువర్ణ్గనమున శజ్జాలంకారమును శోభాకరముగా( |బయోగించు 

నేర్పును వెలార్చను. వనవర్జనావనరమున వృత్యను పానమును వాడుట మారన 

_పత్యేకత :9 

యమకమును సందర్భోచితముగా( _(బయోగించిన పట్టులు మారనదచన లో బెక్కు 

కాన(బడుచున్న వి.10 ఆవి శాస్రార్థములందును, కథార్భ్థములందును, వర్గనలయందును, 

సూకులయందును యథావకాళముగా' జోటుచేసికొని యెనిమిదియాశ్యానములలోను 

వ్యావించి యున్నవి. విజులు వానిసారకంము నూహించుట సులభము, కొన్నింటినిగూర్చి 
జ థెరి 

యిదివరలో వివరించుటయు జరిగియున్న ది. 

మారనకు శద్దాలంకారముల వైకన్న అర్థాలంకారముల వైననె ఆదరము హెచ్చు. 

ఆశద్దాలంకారములందును యమకమున కథిక్యపాముఖ్య మిచ్చెను, ఎందును నిరర్ధక 

ముగా మారన యలంకారము వాడలేదు! సార్థక మైన మారనయలంకారరచన శిల్ప 

సుందరము | 

6. మారనమార్క_- 1.286; 2.7; 228. 2. 1,848; 845. 8. 1; 898; 394, 895; 4. 1; 

రిక; 256; 257: 5. 1; 878; 874: 875, 6. 1262; 268; 264; 7. 1; 280; 286; 

297; 8. 1;288; 289; 290. 7. మారనమార్ము.. 1. 22; 4. 224. 

8. మారనమార్శ-_. 5. 296; 8. 281. 9. మారనమార్శ. 1. 1; 1.24; 5. 60. 

10. మారనమార్శ; 1. తీరి; లగ; 68; 142. 2. 88; 189. 8. 95; 286 287; 292; 304; 

995; 942; 252, 868; 892; 4. 155; 246; 5. 148; 217; 220; 6, 92; 40; Al: 

68; 105; 184: 7. 53: 8. 74: 194, 



రసశిల్ప వుం 

“శమార్థం నర్వశాస్తాంణి నిర్మితాని మనీషిభిః 

తస్మాత్స సర్వశాస్త్ర జ్ఞః యన్యశాంతం మన నృదా ॥”21 

నర్వశాస్త్రములను మనీమలు శమార్థము నిర్మించిరి. ఎవనిమనన్సు నదాశాంతముగా 

నుండునో అతడు సర్వశాస్త్ర జ్ఞా(డు. వదార్గోవబ్బంహితము లైన పురాణములు 

శాస్త్రమూర్ణ న్యములు. 

“పురాణం సర్వకాస్తాంణాం [పథమం _బహ్మణాన్మృతమ్” ( I 60) 

అను వాయుపురాణమును, 

“పురాణ న్యాయ మీమాంసా ధర్మశాస్తాంగ మి! శితాః 

వేదాః స్థానాని విద్యానాం ధర్మన్య చ చతుర్దశ 1 (1.3) 

అను యాజ్ఞవల్య్యాన్మృతియును శాస్త్రములలో పురాణమున కగతాంబూల మిచ్చి 

యున్నవి. కావున పురాణములు శమార్థము నిర్మింపబడిన వనియు. పురాణత త్త్వజ్ఞు 

లైన మనీషులు శాంతరనస్థితు లయ్యెద రనియు భావించుటలో విపతివ త్తి లేదు. 

ఇతిహాన మనియు, వురాణ మనియు, పంచమవేద మనియు (బనిద్ధిం గాంచిన 

సంన్క్మృతమహాభారతము శాంతరన ప్రధాన మని ఆనందవర్థనా చార్యులు [వతిపాదించి 

యుండిరి. '“మహాభారలేవి శాస్త్రరూవకావ్యచ్భాయాన్యయిని వృష్షిపాండవవిరసావసాన 
వై మనన్యదాయినీం సమాషి మువనిబధ్నతా మహామునినా వైరాగ్యజనన తొత్చర్యం 

_పాధాన్యేన న్య_వబంధన్య దర్శయతా మోక్షలక్షణః వురుషార్థః శాంతో రన శ్చ ముఖ్య 

తయా వివకావిషయ త్వేన్మనూ చిత, ఏతచ్చాంశేన వివృత మేవ అనై $ః వ్యాఖ్యావిధాయభిః 

న్వయమేవ చైత దుద్గర్ణం తేన ఉదీర్ణమహామోహమగ్న ముజ్జిహీర్షతాలోకం ఆతీవిమల 
జ్ఞానాలోక దాయినా లోకనాథేవ, 

యథా యథా విపర్యేతి లోకతం త మసారవత్ 

తథా తథా విరాగో ఒ్యత జాయతే నాత నసంశయః | 

ఇత్యాది బహుశః కథయతా, తత శ్చ శాంతో రసో రసాంతర్రె రో క్షలక్షణః పురుషార్థః 

పురుషార్థాంత ర్రై రుపనర్జనత్వే నానుగమ్యమానః అంగిత్వేన వివక్షావిషయ।ః ఇతి మహో 

భారత తాత్పర్యం నువ్యక్షమే వావభానతే”? అని వారు వక్కాణించియుండిరి. 

. కొర నం|గాహము. (న.నూ.కా 2 వాంఖిం క 1 కావ్యాలంకార నం (గ(హము (న సూ. శ్రీగారి వ్యాఖ్య). స్పట. 890. 

ది, ధ్వన్యాలోకః కీ ఉద్దో్యతః. వుట. 298_299. 



రొనశిల్పము 378 

ఆనంద వర్ధనుడు మహాభారతమును ముముక్షుదృక్కోణముతో దర్శించి విమర్శిం 

చెను, అతనియభి పాయమున మహాభారత  పధానవివక్షావిషయములు మూడు. 

1. వృష్షిపాండ వవిరసావసానముచే( బఠితయందు వె మనన్యము కలిగి, తద్ద్యారమున 

వైరాగ్య ముదయించుటయే మహాభారత వరమతాత్సర్యము ! వెరాగ్యము మోక్షమూలము | 

మోక్షసాధనాత్మక మైన పరిజ్ఞానము గీతాదులయందు వధానముగా నిబంధింవ (బడి 

యున్నది. 2. భారతమున మోక్షపురుషార్థ్యపతిపాదనము _(వధానముగా జరిగినది 

గావున నందు కాంతరన మంగి యగును. ౨. మహాభారతమున ననాతను( డైన వాను 

దేవభగవాను(డు కీ ర్రింప(బడినా(డు. పాండవాదులచరిత మంతయు నవసానవిరనము, 

అవిద్యాపపంచరూపము కావున నిస్తారము లైన తద్విభూతులయం దభినివేశము 

కూడదు. ఆందలి దేవతీర్ణతవఃపభావాదికము అగు కథలన్నియు పర_బహ్మపా ఫ్య 

పాయ|పతిపాదకము లని తెలియవలెను. 

ఆనంద వర్ణనా చార్యులు ఇతిహాసము కాంతరన్నపథాన మైన దని చెప్పుటలో (బహ్మా 

నంద నయ మైన చిత్తవృ త్త్యవస్థాసో పాన క్రమము నిర్దెశించె నని స్పష్ట మగుచున్నది. 

అతడు కాస్త్రనయమున మోక్ష మొక్కటియ వరమపురుషార్థ మని పేర్కొనెనుకదా ! 
మోక్షసాధనానుకూల మగుచి త్తవృ తిని కావ్యము సిద్ధముచెయును. ఇత హానమున వంశాను 

వర్ణనము చేయబడును. ఆయావంశస్థుల చరితలయం దాయారసన[వతీతి కలుగును. 

ఆవంశము చివరకు విరసావసాన మగును, తద్భావచర్యణమువలన జిజ్ఞానువు వె రాగ్య 

చిత్తవృత్తి నలవజచుకొనును. ఇతిహోనమునం దీట్లు వంశావళులు విరసావసానము లగు 

నట్టు చితించుశిల్పమే పాణభూతమైన దని తాత్పర్యము. వంశన్గు లైన చక వర్తులచరిత 

ములు వురుషార్గతయసా ధన పధానము లైనవి. ఆట్టివానియం దహంకారై కపతీతము 

లగు శాంతెతరరనములే భాసించును. అట్టిరనముల యొక్క |వతీతిచే నితిహానము పఠిత 
హృదయము నాకర్షించును. వానియం దాతనిచిత్తము మజ్జనోన్మజ్జన మొనర్చును, 

వంశాంతవర్ణనమునందు( బతియమాన మగుచున్న విరనత్యముచే( బఠితచి_తము 

త త్యవిచక్షణో వేతమై తద్వంశానువర్ణనమునందు వ్యజ్యమాన మగుచున్న పరమార్దమును 

గూర్చి విచారించును. ఇట్టి జిజ్ఞాసావస్టయందున్న మనస్సును శాస్త్రము పక మొనర్చి 

పరమార్గత త్రము నుపలక్షించుటకును, ఉపభోగించుటకును సామర్ధ్యము [బసాదించును. 

అభినవగు ప్రపాదులు _పకృతిరనముగా శాంతముకు |బతీపాదించుచు దానికి త త్వజ్ఞానమే 

స్థాయిభావ మని చెవ్పటయందు నిట్టిత త్త్వమే యిమిడియున్నది. ఆట్టిస్థాయి యితరస్థాయి 
భావములకంచె స్థాయితమ మనియు, మూలభూత మనియు. జెద్పినమాటచే_ ఇతిహాస 

క థార్థ వ్యంగ్యము లైన నర్యరసములు పురుషార్థత్రయనయము అగుచు( బర్యంత మున. 

జతుర్ధ పురుషార్థసాధనోవయు క్ర మగు 'తత్త్వజ్ఞానము'ను గల్పించు ననియు, తత్పోషణ 

మొనర్చి జ్ఞానానందమును-లేక _ఆత్మానందమును సిద్ధింపండేయ ననియు నదియే మోక్ష 
సిద్ధి యనియు నన్వయించు కొనుట కవకాశము కలుగుచున్నది. 



874 _నథమాంథమహావురాణము 

ఇతిహానమువలెనే రాజవంశములచరిత వర్ణించుకావ్యములందును న్ఫురించునది 

శాంతరన మని కల్హణుని “రాజతరంగిణి” యుద్భోధించినది, దానికిని [ప్రమాణము 

మహాభారతమే. : 

మహాభారతము ఇతిహాసమే కాక పురాణ మనియు గీర్రింపంబడినది కదా :3 

ఐనచో నానందవర్థనుని భారతరనసమన్వయము పురాణములవట్ట ననువ ర్తింప వీలగునను 

టలో నభ్యంతర ముండబోదు. మహాభారతము వానుదేవభగవానుని మహిమాభివర్ణన్నపధాన 

మైనచో భాగవతాది మహావురాణములును అట్టివేకదా ! శివకేశవదుర్గా దిరూవభేదములచే 
నిరూవింపంబడు భగవత త్రత్తములు పరమార్థదృష్టిలో నొకటియే. భారతమునందలి 

దెవతీర్థమాహాత్మ్యాదులు భగవత్సా9వు కపాయబోధకము లనెడియన్యయము వురాణకథా 

నముదాయమునకు(గూడ వ ర్రించును. కావున నితివాోనముల వలెనే పురాణములు పురాణ 

పురుషత త్త్య[వతిపాదకము లై స్పోష్టి విధానవికాసాదులను, వంశమన్వంతర వంశానుచరిత 

ములను వివరించి, (_ఒహ్మాండకల్పనమంతయు మాయాసంజనితముగా నిరూవించి 

కల్పాంతగాథలబే విరసావసానత్వమును సంధించిన వఠితకు విర్రిని( గల్పించునట్టివే 

యగును. అప్పుడు సర్గము మొదలు వంశానుచరితమువణఅకును గల వివులక థార్థ వర్ణన 

మంతయు నవిద్యావపంచరూప మనియే ముముక్షువులకు స్చురింపంగలదు. దానిచే 

విర క్రియు, మో షేచ్చయ, (బహ్న్మానుసంధానమును సాధ్యములై పురాణములు శాంతరన 

స్పోరకములు కాగలవు. ఇకతిహానమునందు శాస్త్రకావ్యచ్చాయలు వెలసినచో నది శా స్తేతి 

హానకా వ్యము కొంగలదు. శాస్త్ర వధాన మైన పురాణమునందును కావ్యచ్చాయలు కొన్ని 

యుండవచ్చును. పురాణ్యపసిద్ధము లైన రనవదిహానములును, _పనిద్ధో పాఖ్యానములును 

కావ్యక ర్రలకు _పత్యేకకావ్యవస్తువులుగా. గై కొనుటకు యోగ్యములై వెలసి పురాణము 

లకు కావ్యచ్చాయలను గల్చించుచుండును. కావున శాస్త్రరూ పకావ్యచ్చాయాన్యయి యగు 

మహాభారతమువల పురాణములును కాంతరన|వధానము లనుట నమంజనమే. 

మారనమహాకవి యీూయంశమును వ్యంగ్యమార్ష ము ననుసరించి య్యాకిందివద్య 

మున నిపుణముగా వ్యక్తము చేసినాడు. 

ఎ.గి. ఆభిల విబుధసభాపర్య మె ర 

నావళికి. గర్హపర్వ మై యధిక పుణ్య 

క్ ఇమ్మార్మ_.౦డేయపురా 

63 మృ భిల హిత మ్ము గాగ నానేర్చుగతిన్ 

వి, “ద్వెపాయనేన యత్ పోక్తం పురాణం వరమర్షి ణా 

నుర ర్భహ్మర్షిభి త్చైద శ్రుత్వా యద భివూజితమ్స్ ॥ — నం. ను. భా. 1.17. 
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నెమ్మి విరచించెదం బ 

ద్యమ్ముల గద్యముల భవదుదాత్తానుమతిన్. (అవ, వివి, 2కి) 

ఇందు మారన సభావర్య, కర్ణపర్వ, శాంతిపర్యశబ్దములచే మార్క_ండేయపురాణమునకును, 

మహాభారతమునకును పరమాత్మ యగు హరియొక్కగుణకీ ర్తనమునందు గల సామ్య 

మును వ్యంగ్య మొనర్చెను, కావున భారతమువతె మార్క.ండేయము శాంతరసవ్యంజక 

మనుట మారన పరమతాత్సర్యము | 

మారనమహాకవి వైపద్యమున పర్య,తయమును, సామాజిక భేద తయమును 
బేర్కొనుటలోని సార్థక్యము నరయవలసియున్న ది. లోకము తిగుణాత్మకము, సామా 
న్యులు తమః।పధానులు. వారు పురాణరచనమునందలి యక్షరరమ్యతను గాంచి శవణా 

నంద మనుభవించెదరు. విబుధవర్శము రజక పధానము. వీరు రనభావనంపదను గాంచి 

హర్షింతురు. యోగులు స తుగుణనంపన్నులు. వారు పురాణపరమార్భమును భావించి 

తన్మయు అగుదురు. అట్రగుచో పురాణమున శాంతరనన్ఫూ ర్తి యోగిజనుల కే కలుగు నని 

తాత్పర్య మెర్పడుచున్న ది. భరతుడు కూడ విరాగులే శాంతరసాస్వాదనమర్ధు. అని 

వేర్కొానెను .4 మారనయు నష్హు భావించె ననుటకు వైవాక్యము [ప్రమాణమగుచున్నది. 

లౌకికుల శ వణానందము శబ్ద మాతై ఏక జన్య మైనది; ఆది క్షణికమైన యిం|దియానం 

దము. విబుధులరసానందము శజ్జార్థజన్య మైనది; ఆది దీర కాలిక మైన మానసికానం 
దము; యోగుల ఆత్మానందము కావ్యమహాతాత్పర్యచర్వణ జన్య మైనది; కాశర్రత మెనది- 

యోగులును శవణానంద, రసానందము లనుభవించెదరు. కాని, అంతటితో నాగక 

పురాణమునం దుండెడి చతుర్వర్గ వ్యుత్చ డిని (శవణ మొనర్చి, మననమునకు( దెచ్చు 

కొందుధు. '““చతుర్వర్గవ్యుత్ప తే రవి చ ఆనంద ఏవ పార్యంతికం ఫల” మ్మని అభినవ 

గుప్పల నిర్దేశము. దానిని యోగి మోక్షమునకు సాధనముగా నుపయోగించును. అప్పు 
డతనికి నదనద్వివేక బుద్ధిచే వివక్షింప(6బడిన పరమార్థము స్ఫురించును. జగన్మిథ్యా 

త్వము భాసించును, కొట్టు కా వ్యశా స్తాాద్య చె క్షణమువలన. గలిగిన వ్యుత్పత్తి ఆతనికి 

_బహ్మానంద సిద్ధి నొడ(గూర్చును. (బహ్మజ్ఞానియై, _బహ్మైకస్థితియందు. సమాధీగతు, 

డగుటయే మోక్షము. “న యత దుఃఖం న నుఖం న చింతా, నద్వేషరాగానచ 
కాచిదిచ్చా -రన స్తు శాంతి - అను లక్షణమునకు లక్ష్య మైన రనస్థితి యప్పుడు కలు 

గును. ఆది యోగివర్యులకు సాధ్య మని మారన యభ్మిపాయము : 

ఓర మహాకావ్యమునందలి రసమునుగూర్చి విచారించుపద్ధతికిని పురాణమునందలి 

రసవిమర్శన మొనర్చువిధమునకును దన్చక భేదము కలదు. కావ్యములందును వన్తురన 
[పాధాన్యవివక్షచే రెండువిధములు _పధానముగా. గనవచ్చుచున్నవి. కావ్యశరీర మితి 
వృత్తము; అది నాయకచరితము. కొన్నియడల నది వంచనంధియుతము. సర్వత 

కా ర్యారంభ ఫలాగ మపర్యంత పరివ్యా ప్రము. కావ్యమున' నంగినాయకు. డొకడే. ఫల 

సాధనమున నాతనికి నహాయు లనేకు లుండవచ్చును. | పతినాయకులు నంతియ . ఇల్టది 

శీ. నాట్యకాస్త్రము _ 27.57. 
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రసవత్తరముగా నిర్వపాంప! బడినచో నది రనవత్కావ్య మనబడును. దీనికి 

ధిన్నము లైనవి వస్తుకావ్యములు. వస్తునిర్మాణవై విధ్యమును బట్టి వీనియందును అనేక 

భేదములు పొడగట్టుచున్నవి. పురాణము లట్టిభేదములలో నెన్నందగినవి. వేద! వతి 

పాదితనిగూథార్థములను ఉ పాభ్యానముల ద్యారమున వివరించుచు మితునివలె. బురాణ 

ములు సామాజికునకు ధర్మపదోధ మొనర్చును,. అం దేకనాయక నియమము లేదు; 
ఒకని గాథయే చెవ్ప(బడదు. వ్యంగ్య పథాన ములగు రనభావములక న్న విజ్ఞానదాయకము 

లగు ధర్మార్థముల కే అందు [పాధాన్యము హెచ్చు. వస్తు వెల్లను ఉపాఖ్యానములకూర్చు. 

అవియన్నియు6 గలసి యేదై న నొకమహాధర్మమునుగాని, మహాత త్యమునుగాని, మహా 

సత్యమును గాని, మహ్మాపయోజనమునుగాని, వ్యంగ్యముగా బోధింవవచ్చును. కావ్యమున 

వ స్వైక్యము భానించుచుండగా పురాణమున నొక యేకవాక్యతయో లేక సమన్యయమో 

నంతరింపంబడియుండ వచ్చును. పురాణములలో కొన్ని విష్ణ్వాది దై వపాధాన్యపతిపాద 

నార్ధము జన్మించినవి కలవు. అందలి కథలన్నియు నాద్రైవమాహాత్మ్య వతిపాదనై క 

సనూూతబద్దములై యొక యేకవాక్యత నందగించుకొని యుండును. కొన్ని చతుర్వర్గ 

వ్యుత్చ త్తి [పతిపాదన పధానములు కలవు, తదర్థపతిపాదకొంశములు గల కథల 

నాదృష్టితో నమన్వయించుకొనవలెను. వరమపురుషార్థబోధ వానిధ్యేయ మగుచో త్రివర్గ 

వ్యుత్స'తిని చతుర్వర్గ వ్యుత్చ త్తి కుపాంగముగను, పోషకముగను [గహించి యన్వ 

యించుకొన వలెను. 

ఇట్టి దృష్టితో, బరిశీలించినచో మార్క_ండేయపురాణము చతుర్వర్గ వ్యుతృత్తి (పతి 

పాదక మని మారనయే తెల్పెను. 

సీ. “నిఖిలకల్మవవంక నిర్మోచనన్వూ ర్తి నమరనరిడ్వారి ననుకరించి, 

బహుళ త రాజ్ఞానతుహిన నిరాకవణ ఫౌడి నర! పభాభాతి( దాల్చి; 

వితత చతుర్వర్గ వి పులఫలాలంకృతస్థితి మందారతరువు( బోలి, 

సారక థాసాం[దచం|దికానంవద బూర్లేందుమండల స్ఫురణ నొంది” 

న దని మారన మార్కాండేయము నభివర్షించెను. మజియొకచో “' పరమవిజ్ఞానా శయం” 

నీవురాణ మనుటచే పర మపురుషార్థవ్యుత్స శి తి పాధాన్యమును |వతిపాడించెను. కావున 

నూర్కుండేయమున. | బతిపొదింవ(బడిన క థార్థము లీపరమవురు షార్థపోషక ముల యెట్లు 

నమన్వయింప బడ డునో స్థాలీవులాకన్యాయమున నిచ్చట వరికీలింప(బడును. 

పురాణక థార్హముల నమన్వయము సాధింపవలె నన్న తత్కథాన్వభావములను 

బరినీలించవలెను. కథాస్యభావము పృచ్భకు నియొక యు కథకునియొక_యు సభా 

వముమీద కొంత ఆధారపడియుండును. పృచ్చకుని నంశయనివారణము చేయుట కథ 

కుని కర్తవ్యము. (శోతచి త్తవృ తి నెజీంగి కథలను [వపంచించుట యతని నై వుణ్యము. 

మార్కండేయమున జె మినిమహార్షి కోత; వరమజ్ఞాను లైన (దోణనందనులు 

కథకులు, జై మినిమహార్షి ఆధీకతేజోనిధి, విద్యానిపుణుండు. (1.8). పక్షులు చతుర్ముఖ 
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నద్భృుపలు, (పవిమలజ్ఞానవంతులు, పరమశాంతులు, అభిలభాషావిశారదులు, ఆధిక 

మతులు, సకలశాస్త్ర పరాణనిశ్చయనమర్ధులు, అమిత లేజులు, నతతనమాధిరతులు( 1. 15). 

తాత్సర్యమున జై మీనిమహర్షి జజ్ఞానువు. పక్షులు జ్ఞాననిధులు, శాంతరనమూర్తులు. 

పరమశాంతులై న పక్షుల యొక) ముఖవినిర్ణతములై న క థార్థములు శాంతరనవధానము 

లగుట నిర్వివాదాంశము. జై మినిముని పురాణార్థముల (గూర్చి (వళ్నించుటలోని వద 

మార్గముకూడ కాంతరన నిద్ధియే. ఎట్టన : జిజ్ఞాసువు పరమపురుషార్థజ్ఞాన మును కోరును. 

దానికొజ కత(డు శాస్త్రవురాణేతిహానములను బఠించి మననము చెసికొనును. తద్ధ౦0ంథ 

పఠనావనరమున జనించునంశయము లాతని చిత్తమును సంవోభపజచును సమన్వ 
యము కొజ కాతండు గురువు నా శయించును. పూర్ణ పజ్జు(డై న గురు వాతని సంశయ 

విచ్చేద మొనర్చి సమన్యయమును వసాదించును. దానితో జిజ్ఞానువు జ్ఞానియు, జ్ణాన 

పూర్ణు(డును, పరమళాంతమూ ర్తియ నగును. ఆతని చిత్తమునందలి జ్ఞానేచ్చా కియా 

వృత్తులలో నిచ్చాకియావృత్తు లడ(గి జ్ఞానవృత్తి దీపమై నిలచును. అదియే కాంతరన 

స్థితి యన(6బడును, 

జై మిని వంచమవేదమును, నకల దివ్యపురాణ_శేష్టమును నైన మహాభారతమును 

జిజ్ఞానువై పథించెను. అం దతనికి( గొన్నిసంశయములు కలిగినవి. వాని సమన్వయ 

మును దెలియుట క్ర మార్కండేయుని యాదేశానుసారము జ్ఞానపముల న్యాశయించెను, 

సంశయములు జ్ఞానిచి త్రమునందలి జ్ఞానవృ తిని నంకోభవజచును. తన్నివృ కికొఅ 

కతనిచి త్రమున నిచ్చ జనించును. తదిచ్చావృత్తిపేరితుడై యత(డు జ్ఞానబోధకుని 

కొట కన్వేషించును. జ్ఞాననిద్ధి పడడయుటతో నతని యిచ్చాకియావృత్తు లడంగి, నమా 

హితమైన యతనిజ్ఞానవృ త్రి ఆత్మ స్థితియందు నిలచును. జైమినియు మార్కండేయ 

పురాణార్గ శవణానంతరము [కోష్టుకికివలె హృదయము పరమజ్ఞానదీ ప్రము కాగా. వినుత 

దివ్యబోధఘను(డై నిజాశ్రమమున కేగి పరమానందభరితు. డయ్యెనట : పరమజ్ఞాన 
సాధనై కలక్యబుద్ధి జైమిని. ఆతనిధ్యయము నిన్సంశయమైన జ్ఞానసిద్ధి. అది లభించు 

టచే నత(డు కాంతరనసిద్ధిని. బొందెను. _ అట్టిరనసిద్ధికి కారణభూతము లైనవి 

మార్క-ందేయపురాణార్థములు. కావున నవి శాంతరసన పధానము లనుటలో వివతివ త్రి 

జ్ఞానవత్యులు మార్క్మందడేయమున మార్క.ండేయా దిమునులచే (పో క్రములై న 

క థార్థములను నందర్శ్భోచితముగా ననునంధించుచు జై మినినంశయములను దీర్చెను. 

అందు మార్కండేయ్యకోష్టుకినంవాద ము ముఖ్యమెన దది. అందు పంచల క్షణవి శిష్ట మెన 

పుఠాణార్థములు గలవు. అవి లౌకిక వై దికపారమార్థికములై న యర్థజాతములతో నిండి 

యుండి చతుర్వర్గ వ్యుత్చ తి వదము అగుచున్నవి. జడోపాభ్యానము జగునిచే భార్గ వునకు( 

జెవ్ప (బడినది. జడు(డు (బహ్మజ్ఞాని మోక్షార్థి. భార్గ వునిముము కుభావ మీ, కిందివద్య 

మున గుబాశించుచున్న ది. 
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సీ. భవభాను[తీవతావంబున నెరియ న 

నృంహ్మబోధాంబుపూరమున దేల్పు 

దారుణవిద్యాపాదష్టు న న్ఫభదికింపు 

మధ్యాత్మత త్ర్యవాక్యామృతమున 

సంసారమమతారుజాక్షిష్టు నను సుఖా 

యత్తు గావింవు విద్యాషమున 

మాయాంధకారనిర్మగ్ను న న్నిర్మల 

జ్ఞానది వన్ఫురచ్చక్షు జేయు 

లే, మిట్టిక ర్మబంధమ్ముల నెల్లం బాసి 

యఖిలదుఃఖములను దోచి యాత్మ మగుడః 

బుట్టకుండెడు తెరువున బెట్టు నట్టి 

యోగ మీవు నా కెజి (గెంద్ర యోగివర్య : (2.148) 

న వ్రశతీకథన మొనర్విన మెథన్సు (శోత లైన నురథనమాధులకు దేవీత త్త్యము 

వెజీ(గించుచు : 

క “ఆపరమేశ్యరి విద్యా 

రూపమున. [బనన్న యై నరులబంధములం 

బాపి సనాతనముకి 

(శ్రీవపరిణా మైక్యయు తుల. జేయు నరేం్యదా: (6.89) 

యని యామెను ము క్రిదా|తిగా నధివర్ణించెను. కథాంతమున నురథనమాధులకు భక్తి 

ము క్షిపదములై. న వరముల నొసంగి కృతార్థుల నొనర్చిన దాతల్లి. అందు నమాధి 

కిచ్చిన వద మిల్లిది : 

ర్ “ఓవై క్యోత్తమ : మనమున 

సీ వర్దింగోరినటు నిత్యజ్ఞాన 
థ్ రు జా 

(శ్రీవిభవము నీ కిచ్చితి( 

గై వల్యానంత చిత్చుఖస్థితికొాఅకున్ ”, (6.258) 

అలఘుతరజ్ఞాననమేతు లయ్యును విజ్ఞులు మోహదుష్టమతు లై బలవదవివేకతిమిరాంధు 

లయ్యుడు విధమును, త తరణోపాయమును. బోధించు సీయుపా భ్యానము మోక్షపురుషార్థ 

జోధకము. 

ఇట్లు వతు లుదాహరించిన యుపాఖ్యానము లన్నియు (బహ్మవేత్తలు బోధించినవి. 

ముముక్షువు లర్థించినవి. శాంతరనన్థితియందు బర్యవనించినవి. కావున నీవురాణము 

కాంతరనవ్యంజక మనుట యుక్తము, ' 

పురాణకథానాయకుల చిత[పవృత్తులను బట్టి అయ్యయి క థార్థ ములందు _వేతిపా 

దింవ(బడు పురుషార్థములను, తత్కథాన్వభావములును దెలియవచ్చును. అట్టి వివేచనము 
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పురాణరననమన్వయమున కుపకరింప(గలవు, స్థూలముగా. బరిగణించినచో నీవురాణ 

కథలయం దీ[కింది పురుషార్థముల వివేకము కలదు. 

1. ధర్మపురుషార్గము : : 

(1 ) పాంచాలీభ వంచ క విచారము. (2) హరిశ్చంద చరితము. (8) కువ 

లయాశ్వ్యచరితము, 4) పతి వతకథ, (5) భౌత్యమను జనన వృత్తాంతము. 

(6) అవెక్షిత వృత్తాంత మ ఏం (7) మరుతరాట్బ్చరి!త ము. 

వి అర్థపురుషార్థము : 

(1) బలదామునితీర్థ్ధయాత. (2) ఆడిబక యుద్ధము. (8) మహిషానుర 

నంహారక థ. (4) రాజ్యవర్థనరా జచరి|తము. (5) [పథమ ఖని_త చరితము. 

ఫ్, కామపురుషార్థము : 

స్వారోచిష, ఉత్తమ, తామస, రై వత, వెవన్యత, రాచ్య మన్వంతర వృత్తాంత 

ములు, నాభాగవత్సం[ధచరితములు. 

ర 

( 

4 మోక్షపురుషార్థము : 

(1) ధర్మవకులవృత్తాంత ము. (2) నారాయణ చతుర్వ్యూహక థనము, (8) జడో 

పాభ్యానము. (4) దత్తాతేయోపాఖ్యానము. (5) మదాలసాల ర్కోపాఖ్యానము. 

(6) చాక్షుషమన్వ్యంతరక థ. (7) ఖనితమృగనంవాదము. (8) దేవీన వ్రశళతి. 

ధర్మము సర్వవురుషార్హ ములకు మూలము. ధర్మవిరహిత మైనపురు షార్ధము 

గర్హ్య్యము. కావ్యమున నట్టిది రసాభానము. ధర్మబద్ధమైన ఆర్థకా మములు _దవృ త్తి 

ధర్మము లనియు, మోక్ష పురుషార్థము నివృ త్తిధర్మ మనియు వసిద్ధికలదు. పవృ త్తి 

ధర్మము నాశ్రయించి శృంగారవీరాదులును, నివృ త్తిధర్మము న్నాశయించి శాంతమును 

స్పురించును. పురాణక థలయందు (పవృ తిధర్మసధానము లై నకథలలో శ్రంగార 

వీరాదులు న్ఫురించుచున్నను, పురాణ్యపతిపాదిత కా స్తా౦ర్థ వివెకముచె జిజ్ఞాసువు _తివర్గము 

చతుర్ధ వర్గసా ధనమున కేర్పుడిన సోపానవం క్రి యని గవాంచి నీవృ తిధర్మక థార్ధముల 

కువబలకములుగా వానిని నమన్వయించుకొను ను. అట్టినమన్వయమే చతుర్వుర్గ వ్యు త్చత్తి తి, 

అభినవగుప్తుండు రసములకును పురుషార్థములకును చక్కని నమన్యయము చేసి 

యుండెను. “కామము సర్వజాతినులభము. ఆది అందరకును హృద్యమైనది. అందుచే 

శృంగారము మొదట చెప్పంబడినది. నిరపేక్షాభావము కల హాన్యము శృంగారానుగామి; 

అందుచే నది రెండవది. శృంగారముయొ క ,_ వివర్యయమే కరుణము;  ఆందుచే ఆది 

మూడవది, విమ్మట కరుణనిమి తమైన రౌదము చెప్పంబడీనది. ఇది ఆమర్షపథానము. 

తరువాత కామ-అర్థములు ధర్మమూలము లగుటవలన ధర్మవపధాన మైన వీరము చెప్ప( 

బడినది. ఈవీరము భీతాభయ్యపదాన మగుటచె తదనంతరము భయానకము చెప్ప! 

బడినది. భయానక వీభత్సములవిభావము లించుమించు నమానము లగుటబే వీభత్సము 

వీరముచేతనే ఆక్షిప్త మగుచున్నది. వీరము యొక్క ఆంతమునందు. తతృలమే 
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అద్భుతము, ఇవియన్నియు _తివర్గాత్మక ములు, ఏనియనంతరము మోకఫలమైన 

శాంతము చెప్పంబడినది. కొట్లు రసములు నవనంఖ్య కలవై. యుప్పుచున్నవి. 5 

మానవునకు చతుర్వర్గ మెట్టు సాధ్యమో రనముకూడ సాధ్యమే. “సాధ్యో హి 
రసో యథా తథం కవిధి*" అని నన్నయభట్టునిర్దేళ . _తివర్గసాధకునకు స్వర్గ 

సుఖము సాధ్యము. మోక్షసాధకునకు శాశ్యత|[బహ్మనిద్ధి ఫలము. పునర్జన్మరహిత మైన 
మోక్షనిద్ధి మానవునిపషరమధ్యేయ మైనప్పుడు _తివర్షసాధకునకు మోక్షము సాధ్య మగు 
చున్నది, శృంగారవీరాది వికృతిరసములను సాధించినకవులును, నహృదయులును 

అంతటితో నాగక (పకృతిరన మైన శాంతమును సాధించి సంపూర్ణత్వమును సాధింప 

వలెను. లౌకికకావ్యములను జదివినచోం గలుగునది శృంగారాదిరసానుభూతి. వురాణ 

ములను జదివినచో నట్టిరసానుభూతియు, పర్యంతమున జ్ఞానసిద్ధిచె నగు శాంతరసాను 

భూతియు(6 గలుగును. కావున మానవుడు సాధించుటకు అవకాశమున్న పురుషార్థము 

లును సమన్వయశ కి గల నహృదయునకు (పసాదించు నంవూర్ణసా హిత్యమూర్తులు 

పురాణములు | 

వెన( బేరొన(బడిన కథలలోని నాయకు లెల్టరును వీరులే. కానిచో కార్యనిద్ధి 

లేదు; రససిద్ధి లేదు. అందు హరిశ్చుచందుండు సత్యపాలనధర్మమును, కువల 

యావ్వండు బుష్యాశమరక్షణ ధర్మమును, ఆవేక్షితమరుత్తులు క్ష తియధర్మమును 

అనునరించి వీరమూర్తులై మొప్పారెడువారు. పాంచాలియ, పత్మివతయు భ రృ సేవానిర 
తులై నతీధర్మమున కాలంబన మైనవారు. అర్హ మనుజన్మ హేతువు లైన వారందరును 

వీరులే. దీమంతు లైన వారికామపురుషార్థఫలముగా జ్ఞానధాతురూవభవు లైన మనువులు 

జన్మించుట. రాజ్యవర్థనాదిచ క వర్తులు నూర్యాదులను నకామభ క్రితో సేవించి నతృలి 

తములను సాధించినవీరులు. బలరామ బహ్మహత్య, అడిబక యుద్ధము నిషేధరూవ 

[ప్రబోధము చేయు వీరులగాథలు _ ఈక థలన్నియు (వృ త్తివీర పధానము లైన వని 

చెప్పవచ్చును, ధర్మో త్భాహము లేనిది జీవ పవృ త్రియు, పురుషార్థసాధనయు లేవు కావున 

వెకథలయందు పవృ త్రివిరము కలదు. 

(ప్రవృత్తి లేనిడి నివృత్తి లేదు. |తివర్గసాధన లేనిది మోశ్షము సాధ్యముకాదు, 

అల ర్కోపొాక్యాన మందులకు సాక్షి. అలరు ( డెంతటివీరుండో అంతటి జ్ఞాని, ఆతని 

_తివర్గసాధనమంతయు. చివర కతనికి నిర్వేదమును (ప్రసాదించినది. దత్తాతేయుని 

జ్ఞాన భిక్ష అతనికి వైరాగ్యమును కుదిర్చినది. ఆత(డు ము కిని సొధించినాండు. దతా 

(తేయుండు జన్మతః సిద్దు(డు, ఆతనికి నంసారనంగ మనిన గిట్టదు. నిస్పంగు (డుగా 

జీవించుట కత. డొనర్చినలీలలు (తివర్గవై రాగ్యబోధక ములు. జ్ఞానవంతులయ్యు శరీర 

వ్యామోహము పీడ్రలేని [దోణనందనులకు గల్గిన శాపము, తజ్జనిత మెన నిర్వేదము, 

తత్భల మైన విమలజ్ఞాన సిద్ధి (తయీవర్షసాధకు(డు త త్త్వజ్ఞానమువలన( గలిగిన నిర్వే 

ర. అభినవభారతి. 1. నం. వు. 297. (మూలము). అనువాదము- నాట్యళాస్త్రము (డా. పోణంగి 

(శ్రీరామఅప్పారావు-రీవ అధ్యా. విశే. 216 వృట, 
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దముచే శాంతమును సాధింపవచ్చునను సత్యమునను జెప్పుచున్న వి పూర్వజన్మ విజ్ఞాన 

విలసితుండును _ కారణజన్ముండును నగు చాకముషునిచరితము కడువవి, త్రము. మో 

నాధకు లెల్బరు _తివర్గసాధన మొనర్చి విరక్తు లైనవారే; నివృ త్తివీరులే. కావున గార్హ 

న్ శమనిర్వహణానంతరము సంసారవిర కి శ్రి నంది ముముక్షువులై [బ్రహ్మానంద సెద్ధి వడ 

యట పురుషుని కర్తవ్య మని యీకథలు వ్యంగ్యముగా టోధించుచున్నవి. అట్టి పురు 

షార్థచతుష్టయసా ధనక్రమము ననునరించి త త్తదనుగుణములై న కథలయర్థములను 

నమన్యయించుకొని పురాణత తత్త్వము నరయుటయె సహ్మద యునిక ర్రవ్యము. 

పురాణకథలు స్వేయరసానుభూతి నందించుచునే శా శా స్త్రజ్ఞానముచే నాకనంస్కార 

మును పఠితయందు జాగృత మొనర్చుచుండును, రసానందముచే రక్తు( డైన పఠిత 

తత్చ్పర్యాలోచనచే విర క్రితో నైన జ్ఞానసిద్ధి సాధించును. అతనిదృమ్షికి - 

““భావావికారా రత్యాద్యా క్యాంతస్తు (పకృతి ర్మతః 

వికారః (పక్కా తే ర్దాతః పున స్సత్రె వ లీయతే 

స్వం న్వం నిమి త్రమాస్వాద్య ' శాంతా ద్భావః (ప్రవర్తతే 

పునర్నిమితాపాయ తు శాంత ఏవ (పతీయతే” 

అనువాక్యము నత్య మనివించు ననుటలో విపతిపత్తి లెదు. 

పురుపార్థసాధకు. డైన (పతివానికిని పఠింపందగినవి పురాణములు, ఎవని కెంత 

యధికార మున్నదో వాని కంతలాభ మున్నది వానివలన. సంసారదుఃఖములచే నంక్షు 

ధితు( డెన మానవుడు త చ్చాంతికొఅకు పురాణమును వఠించును, సంశయాత్ము. డైన 

జ్ఞాని పురాణము న్మాశయించును, శా స్తాంర్థ మెజుగ6 దలచిన వివేకి పురాణమును పరిశీ 

లించును. రసార్దషక థా[పపంచమును దర్శింవ( దలచిన సాహిత్యవేత్త పురాణపురుషుని 

హృదయము దర్శించును. మోకార్థి పురాణత త్యమును అనుభ వించును. 

మహాకావ్యము లిన్ని విభిన్న! వయోజనములు కల సామాజికులకు సమాధానము 

చెప్పలేవు. | తివర్గవ్యుత్స ర్తి త్రి వానిల క్షము. మహాకావ్యపఠనము పృరాణపఠనమునకు 

మొదటి మెట్టు. మహో కోకా వ్యమునందలి రనదర్శనము దేవతావి గహమునందు చై దె వత్వమును 

భావించుట వంటిది. పురాణమున రనదర్శనము అనంత వై విధ్యముతో ( గూడిన 

_పకృతిలో పరమాత్మను దర్శించుటవంటిది. ఐక్యత గల వస్తువులో నేకత్వము దర్శిం 
చుటకంచె వై విధము గల వస్తువులో నేకవాక్యత సాధించుట సాధనై క వేద్యము. బహు 

విధక థార్థములచే నముల్హాసిత మైన నహవృదయునిచి త్త వృత్తి పరమార్థచింత నతో నమా 

హిత మై ఆనందరనమగ్న మగుటయే పురాణరననిద్ది. 
ఇట్టిసాపాత్యము మూలసంవ తిగా( గల భారతీయులు ధను లని [బహ్మపురాణము 

చాటిచివ్పినది, 

“ధన్యా స్తే భారతేవర్షే జ కాయ నే యే నరో త్రమాః 
ధర్మార్థకామ మోశ్షాణాం పావ్పువ ని ని మహాఫలమ్” 

టే 

మార్కుండేయపురాణము అట్టిమప పోఫలము నొనంగాడి పురాణరత్నము : పరమ 

విజ్ఞానాశ్రయ మైన యీపురాణము శాం తరసార్గవ మని వరమార్థము :! 



మూరన లి 

మారనది అచ్చమైన పురాణశైె లి ! 

శైలి శబ్దము పాశ్చాత్యుల 50/16 అనుపదమునకు సమానార్థకముగా నేటి విమర్శ 

కులు వాడుచున్నారు. (పాచీనరోమనుదేశీయులు మైనవుబట్టల వై వాయట కుపయోగిం 

చిన వాడిమొన గల యొక యినుపగంటమువంటి సాధనమునకుం బేరైన 51115 అను 
పదమునుండి నై లనుపదము జనించినది. ఆది యిప్పు డర్ధపరిణామమునకు గురియై 

ఒకకవి తనభావములను శబ్ఞారములద్వారమున వెలువరించువిధ మను నర్భమున వాడ( 
బడుచున్నది. అట్టిభావ వ్య క్రీకరణమునందు కవివ్య క్రిత్వమె (ప్రత్యక్ష మగుచుండును. 

అట్టికవి వ్యక్తిత్వమే శైలి యిని పాశ్చాత్యుల యభిమతము. వారిలోను లి యనుపద 

మును భిన్నదృష్టులతో నిర్వచించినవారు కలరు కాని పై అభ్మిపాయము బహుజన సమ్మ 

తముగా వెలసియున్నది. “Style is the dress of thought’ ఆని [వతిపాదించిన 

పాచీను(డు Pope ను కా రైలు విమర్శించి “Style is not the coat of a writer but 
యమొోవా 

his skin” అని పతిపాదించినా(డు, ఆతరువాతి విమర్శకులు మజికొంత ముందునకు 

నడచి _ Puitenham - “Style is the image of man’ అనియు, Newman '“ఏంగ16 

is theman’” అనియు నిరూవించినారు._ Newman నిర్వచనము బహుజనాదరణపాత 

మెనది. 

మన పాచీనులు శె లిశబ్దమును శిల్పార్భమున వాడి రని తెలియుచున్నది. దానిని 

వివరించుచు డా. వాటిబండ మాధవశర్మగారు _ “'రసాభివ్య క్రినమర్థ మగు కావ్యమును 

నిర్మించుట క వియిచ్చ. అంగి యైన కావ్యమునకు ఆంగము లయిన వాగర్థములు, 

ఛందోలంకారములు నుస్నిగ్ధ నంధిబంధము లె యథోచితముగ నన్ని విష్టములు 

కావలయును, అట్ట నన్ని వేశమున. గవియొక్క_ యంతరిం్యదియ బహిరిందియముల 

యెకా[గ మైన వ్యాపారము శిల్నము. శీలధా తునిషృన్నము లైన నీలము, శ లి, 

శిల్పము తరతమభావమున నేకార్థక ములే, అనంత జన్మాభ్యాననంస్కారము నీలము. 

నీలమె స్వార్థమున శెలి యగును. ఇహ జన్మాభ్యానసంస్కారము శిల్పము, మహర్షుల 

యందు శీల మైనది మహాకవులందు శిల్చ మగుచున్నది. అప్రయత్నఫలనిద్ధి కీఅమూల 

ము, స వయత్నఫలనిద్ధి శిల్ప మూలకము.” 1 OR 

1. అం, మ.భా, ఛందశ్శిల్నము = వుట. 6. 



మారన శీలి ల. కిరి OF ఈ 

శీలమె స్వాళ్థమున “శైలి” కావున కవిచి త్తనంస్కారమే శైలి. అది కవివాగ్వృత్తి 
యందు పతివిందించును. తత్ప౦కటనమె కావ్యశిల్పము. ఇట్టి సమన్వయము పాశ్చాత్యుల 

శ రినిర్వచనమునకు సన్నిహిత ముగా గానంబడుచున్నది. ఉదా: 

‘‘ Thought and speech are inseparable from each other. Matter and 

expresslon are parts of one; Style is a thinking out into language.’ 

—John Henry Newman. 

‘“‘“Style isthe manner in which ideas are cexprest. Style is not in 

the mind- it is the mind. ”’ 

—George Jacob Hulyoake. 

మారన రచించినది పురాణము. ఆతడు పురాణశా స్త్రకా వ్యమర్శ జ్ఞ (డు; శిల్పి 

యైన మహాకవి, పురాణమును రచించుకవికి శాస్త్రము, కవిత్వము కరతలామలక మై 

యుండవలిను. మారనయం దవి నహజనిద్ధములు. పై వె చ్చాతండు తిక్క_నయుద్ద పరతత్వ 

జోధతోపాటు సరన్వత్మీపసాదమును బొందినవా6డు. త త్త్వశాస్త్రము లెన్సగా మననము 

చెసిన మనీషి. 'శాస్రార్థములను విడమజచి సులభ్మగాహ్యము లగునట్టు తేట తెల్ల మొనర్చ( 

గలడు. సాధ్యమైన రసమును గుర్తించి క థార్థములి నలంకరింపంగలడు. మారన 

కాత త్త్వము ఒంటపట్టినది. పురాణము గానము చేయంబడును. పండితపామరుల కాపురాణ 

శ్రవణమున వీనులవిందు కావలెను. గ్రోవణసుభ గత్యముతో పాటు [శోతలకు త థార్థములు 

ఆపయత్నముగా' దెలియుచు పోవుచుండవలెను. కాని, పౌరాణికులు |[పవచించుటకు 

గాని, బుధమండలి భావించుటకు గాని అం దంతస్స్ఫార ముండవలెను. కావున ధారాళ 

మైన కైలియ, నోరూర(గ చవులు పుట్ట నొడివెడినేర్పును, వినినతోడనే _వణానంద 
మును భావించినకొల(ది పవణానందమును కల్పించు శబ్దారసంపదయు పురాణకర్త 

వాగ్యృ త్తియందు భాసింపవవెను. _పయత్న కృతాలంకారబంధురమైన ఇ లియు, వ్యకోక్తి 

చె భవమును, దీర్చ వర్జ్ణనాన్నక్షియు, అత్యంతభావనా వై దగ్గ్యమును గల వాగ్య్భ త్తి పౌరాణి 

కున కుండరాదు. కాని, నిరలంకార మయ్యు సాలంకారసౌందర్యన్నూ ర్తి గల యొకానొక 

(పౌఢోక్తి పురాణక ర్ర కవనరము. ఇట్టిది మారనరచనయందు వత్యక్షమగుచున్నది, 

కావున నతనిది అచ్చమైన పురాణశ లి యనవచ్చును. 

పాశ్చాత్య విమర్శకులు కొందు సామాన్యముగా నాంగ్ల సాహిత్యమున( గానవచ్చు 

శైలులను వర్గికరణము చేయయత్నించిరి. ఆం దెదువిధములు పధానముగా( గానవచ్చు 

చున్నవి. i. Dry Style. 2. Plain Style. 3. Neat Style. 4. Elegant Style. 

5. Florid Style-or (Flowery Style) అనునవి. D- D. Hugh Blair అను విమర్శకు 

తీవిధముల కిచ్చిన వివరణ మిట్టున్నది. డ్రై స్టెయిలు నిరలంకారమై, సులభ గాహ్యమె, 

ఎనులవిందు గాక నరళమై యుండును. కాస్ట్రార్థబంధురత్వము, విన్పష్షత అనులక్షణములు 



584 [ప్రథమాంధమహావురాణము 

గలిగి నీతిటోధకములైన కృతులలో నీ శైలి. వయు క్రమగును. * సైన్ నైలు సాలంకార మై 
క్ 

(కోతల నలంకరింవందేయుచు, సం్యగహమును, స్వచ్చమును, కొచిత్యవంతమును నె 
మొనా 

యుప్పుసు. ఈ శైలి డైస్టైలుకంటె కించిత్ శేష్టమై యలరారుచుండును . నీట్ స్టైలున సార్ధకా 
టా! మానా చ... 

లంకార పయోగము, ఉచిత శబ్దార పయోగము, నాతిదీర్ణము లై న వాక్యముల విన్యాసము, 

రాడంబరవదబందము, భానించుచుండును. * ఎలెగంట్ నైలు నిర్గుషాలంకార' పయోగ 
య ~~ 

బాహుశ్యము గలిగియు చి త్తరంజన మొనర్చుచుండును.క ప్లోరిడ్ స్టైలు ళబ్దార్దాలంకార 
౮9 

నంభృతమైన ఆడంబరశైలి.  ఏనిని మన తెలుంగసాపిత్యమునకు వర్తించి యన్వ 

యించుకొనినచో నిట్టుండును : 

Dry Style 2 శాస్త్ర వేదాంత గంథములు. 

Plain Style ...  లఘుకృ్ళతులు; శతకములు, మూలానుసారులగు 

అనువాదములు. 

Neat Style =... పురాణాదులు. 

Elegant Style +.  మహాభారతాదులు. 

Florid Style . కావ్య పబంధ ములు. 

[ఎ A Dry 5016-1015 excludes ornaments of every kind. Aiming only 

to be understood, it takes no trouble to please either the fancy or 

itheear. Suchastyle is tolerable in didactic writings alone and 
even there only solidity of matter and perspecuity of language 

enable us to endure it. 

3. A Plain Style rises one degree above that last described. While 

the plain writer is at no pains to please us with ornament he 

carefully avoids distinguishing us with harshness. In addition to 

perspecuity, which is the only aim of the dry writer, he studies 

precision, purity, propriety. 
4. The Neat Style :- Here ornaments are employed but not those of 

the most elevated or sparkling kind ; they are appropriate and 

correct, rather, than bold and glowing. Beauty of the compsition is 

saught to be attained rather bya Judicious selection and arrange- 

ment of words than by striking efforts of imagination. The sen- 

tences employed areat the moderate length and carefully freed 

from superfluities. 

5. The Elegant Style :- Which possesses all the beauty that ornament 

can add without any of the draw backs arising from its improper or 

excessive use. It may be regarded as the perfection of the style. 

“An elegant writer’ says Blair ‘‘“is one who pleases the fancy and 

the ear while heinforms the understanding; and who gives us his 

ideas clothed with all the beauty of expression but not overcharged 

with any of its misplaced finery’’. 
6. A. Florid Style : is used in which ornament is everywhere employed. 

The Term is used with a two fold signification - for the ornaments 



మారనశతైలి. _.. తిరిలి 

ఇది కడుస్గ్థూలమైనవిభాగము, ళా స్త్రార్గపధాన మయ్యు రనవత),_థాబహుళ మెన 

మార్క_ం౦డేయమునకు Neat Style తగియున్నది, పెన పేర్కొనబడిన మారన 

వాగు తిలక్షణములన్నియు నీశైలియం దన్వర్థము లగుచున్న వి. కావున Neat Style ను 

తెలుగున వురాణశె లి యని విలచుట యెనది. 

మారన తెలు(గున నొకవిశిష్టవురాణశ్రైలి వెలయించెను. విష్ణుపురాణక ర్త యెన 

వెన్నెలకంటి నూరనాదుల కది యొజ్జబంతి యె విల నిల్దెను. పథ మాం ధమహాప్పురా 

ణాం|థధీకరణ మొనర్చిన మారన కావరునలో న్యగతాంబూల మున్నది : 

పురాణముల ననువదించుటలో నాంధక వులు స్వేయన్వభా వములను బట్టియు, 

పురాణవస్తున్వభావములను బట్టియు నేర్పుణచుకొనిన దృక్పుథములను నాలుగువిధములుగా 

భావించుటకు వీలగుచున్నవి, 

1. రనవత్పురాణక థాకథన (వధానద్య్భుష్టి. 

ఏ. స్థల దెవతీర్థ్ణమహిమా భివర్ణన దృష్టి. 

లె. భకిరన పోషణద్భష్టి. 

4 మూలవిధేయ మైన అనువాదదృష్టి. 

అర్థ పధానము లైన పురాణకథలను శద్దార్థపధానములుగను, రనశిల్పనమనిత 

ములుగను నిర్మించి పురాణము నొకరమణీయకథామంజరివలె తీర్చు పద్దతి మొదటిది. 

ఇట్టిపద్దతిక నన్నయభ ప్లై కొంతమార్గము వై చెను. దానిని వురాణమున కన్వయించుకొని 

[పథమాంధమహాపురాణ మొనర్చినవా(డు మారనమహాకవి ! పురుషార్థవ్యుత్ప త్రిరూప 

మెన జ్ఞానమును (పతిపాదించువురాణమును పఠితచి తమును రంజించునట్లు చేయట కై 

మారన యనుసరించిన విశిష్టమార్గ మిది. సర్వసామాన్యముగా వురాణరచనమున 

కాటింప6 దగినది యీశె లి. వెన్నెలకంటి సూరన, నందమల్లయ ఘంటనింగయలు, 

మడికిసింగన, వింగళిసూరన, దేవీభాగవతకర్తలు |కమముగా విష్షవరాహపురాణము 

లను, భాగవతదశమన్కంథమును, గరుడవురాణమును, దేవీభాగవతమును అనువదించు 

సందర్భములందు మారన చూపిన మార్గము ననునరించిరి. పురాణశా స్తోర్థములందు 

కంచె పురాణకథారచనమునందు పెకవు 'లందయును విశేషాభిమానమును [ప్రకటించు 

టయే గమనార్హ మైన అంశము : . 

స్థల దేవతీర్థమహిమాభివర్షనదృష్టితో నెజ్టా_వెగ్గడ నృసింహవురాణము రచించెను. 

అం దాకవీ (ప్రదర్శించిన కావ్యవర్ణనావై దగ్గ్యమునకు ,వబంధపర మెళ్వరబిరుదము 

సార్ధక మగునని సాహిత్యవిమర్శకులు చెప్పుచున్నారు. వర్షనాబహుళ మైన పోఢశెలిలో 
తో 

spring from a luxuriant imagination and have a solid basis of 

thought to rest upon or is too often the case, the luxuriance may be 

in words alone and not in fancy, the brilliancy may be mearly 

superficial,a glittering tinsel, which, however much it may please the 

~ shadow-minded cannot fail to disgust the judicious.’ 

—Lectures on Rhetoric-by Hugh Blair D.D. Chapter V1. P.115-138. 
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కిరి (వథమాం ధమహాపురాణము 

రచించు నిటిపురాణముల కెక్టా(వెగ్గడ గురుపీఠము, భీమేశ్వరకాశీమాహాత్మ్య్యములను 

పురాణములుగా నంతరించిన శ్రీనాథు. డీమార్గమున నడచినవా, డు.” మాఘమాహాత్మ్య 

మును రచించిన విల్లలమల్ణి వినవరభ్యదకవియు, వద్మపురాణో త్తరఖండక ర్త మడికి 

నింగనయు నిట్టిపద్ధ తికి, జెందినవారే. ఇ ట్రొక పురాణశె లీశాఖ విస్తరించినది. 

ఆం ధభాగవత పురాణమును బమ్మెరపోతన భ క్రకల్చదుమముగా నిర్మించి భక్తి 
రనపోషణవద్దతి నావిష్కరించి కీర్తి కెక్కెను. _నవహజకవితాధురంధురు(డును, మహా 
భకుండును నైన ఆమనీష్ని అనన్యసామాన్య మెన శె లీసొభాగ్యముచే తన పత్యేతకను 

చాటుకొనుటయే కాక ఆం|ధుల కత్యంత మాదరపాతు, డె నా(డు. ముగ్గభ క్రులనుండీ 

ముముక్షువుల వజ కాకర్షించు కవితాశైలి యాతనిది భక్రిరనమున కట్టి శై లియే రాణిం 
చును. కావున పోతనయే భక్తిరనపురాణకవితకు ఏకై కనిదర్శనము. భాగవతము 
నెందటో అనువదించిరి. కాని పోతనమార్గము వారి కసాధ్య మైనది. 

పురాణములను మూలవిధేయ మైన అనువాదపద్ధతితో తెలుగున నంతరించిన 
మహనీయు అెందజో కలరు. మండ కామేశ్వరకవి మార్కండేయము ననువదించిన 
విధ మిట్టిది. నంస్కృత వురాణతాతృర్యనర్వన్వమును తెనుంగునం దెలియట కిట్టి యను 
వాదము లుపయు క్రములగును, రసనదృష్ట్షులెన పెమూ6డుతెగలకవులును మూలమున కతి 

విధయులు కారు. స్వీయకల్పనల నౌచిత్య మెజి,గి యొనర్చుట వారియందు సర్వసామా 

న్యము. అట్టవారిక ల్పనలయం దేవైన దొనగులు దొరలియుండవచ్చును. అట్టివానిని 

పరిహరించి మూలహృదయమును పడిలపజచుట నాల్గవవద్ధతికి పథ మలక్షణము, మూల 

మునందు మంతతంతళా స్తాంది రహన్యము లున్నచో వానిస్యరూవము తేటపడు నట్టు 

రచించుట మజీయొకలక్షణము, ఇట్టి యీ మార్గము _పాదీనాంధ పురాణక వులకంటె 

పదునాజవళ తాబ్టిత రువాత వెలసిన కవులలో నధిక్యపచార మంది, నవ్యయుగక వులలో 

నది నర్వసాధారణలక్షణముగా వి స్తరించినది. 

ఇట్లు తెలుగున వెలసిన చతుర్విధపురాణ శై లీవద్ధతులలో మారన మొదటిశాఖకు 
మూల పురుషుడు | 

మారన చేవట్టిన రచనావద్ధతియ, ప్రవంచించినవురాణశై లియ అచ్చమైనవురాణ 
౩లి యనుట కొక హేతువు కలదు. ఎటజ్జ్లనశైలి నృసింహపురాణవస్తువున కనువె నది. 
పురాణఖండానువాదమున కనుకూల మైనది. పోతనశైలి భాగవతేతరవురాణరచనమున 
రాణింప దనుటలో విప్రతిపత్తి లేదు. మూలానుసారి మైన యనువాదళై లికి [పవాహ 

వేగము, విరళబంధము, వదానువాద వేతి ముఖ్యలక్షణము లె యుండుటచే దాని _పత్యేక 

వ్య క్రిత్వము పరిగణింపుకు రాదు. కాని, మారనశె లి మూలాతివిధేయము కాదు; మూల 
భావావిష్కారమును స్వీయవ్య క్రిత్యముదతో నానర్చుట యతని పత్యేకత, సారళ్యము 

వీడని గాంభీర్యము, మార్దవము వీడని పౌఢిమయు, సొకుమార్యము వీడని నమాననంఘటన 

7. “వరిఢవింతు |పబంధ వర మేశ్యరుని కేవ, నూ క్రివెది క్రి నొక్కొక్కమాటు" అని శ్రీనాథు(డు 
కాశిఖండమున( జెద్పుకొనెను, 



మారనశే లీ కీర 

మును, సారము చెడని నంగహత్వమును, రనద్భృష్టి వీడని కథార్థపోషణమును మారన 
శెలికి సహజాలంకారములు. ఇట్టిరచనము నర్వవురాణసామాన్యముగా నుండ(దగినది, 

కావున మారనది అచ్చమైన పురాణళెలి యంటిమి : 

మారన తనశైలితో నష్టాదశమహాపురాణముల నన్నింటిని ,వానినను మెప్పు 
గడించును. భాగవతశై లి వలన నది సాధ్యముకాదు, ఎజ్జన్నపబంధ శై లి మహాప్పరాణ 

మున. జెల్లదు. కావున రనజ్ఞులెన మహాపురాణాను హాదక రలు కొందు మారన మార్గము 

ననునరించిరి ః 

మారన పురాణకథారచనమున నన్నయ నాదర్శముగా( గొనినట్లు వ్యంగ్యముగా 

నూచించినా(డు. పీఠికలో నన్నయను స్తుతించుచు “సారక్రథాసుధారస మజ[నము నాగళ 

పూరితంబుగా నార(గ౯ |గోలుచు న్దనులు హర్షరసాంబుధిం దేలునట్టుగా భారత నంహిత 

నును తిపర్వములు” రచించె నని వర్ణించెను, మారన తాను పురాణమును “(పక్రాశిత 

సారకథామృతం బొగిం _దావి జగజ్జనంబు లలర న్వచియిం(చి) తెనుంగున న్వచః [శీవిభ 

వంబు వెంపు విలసిల్లంగ6 గోవిదు లిచ్చ మెచ్చి నంభావనసేయ” విరచించె నని చెప్పు 
కొనెను. ఇందు నన్నయ మారనల రచనలలో సారకథాసుధారనము నమానధర్మముగా. 
గనవచ్చుచున్నది. అనగా రసవత్కథాకథనమున మారనకు నన్నయ యొజ్జబంతి 

యని భావ మేర్చడుచున్నది | 

నన్నయ భారతావతారికలో( దనక విత్వలక్షణముల ( దెల్పుచు నందు “సారమతిం 

గవీందులు (పనన్నక థాక లితార్థయు క్రీ లో నారసి మేలునాన్ _ ఇతరు లక్షరరమ్యత 

నాదరింప” నని పేర్కొనియుండుట _పసిద్ధము. తత్తాత్సర్యమును  వివరించుచు 

డా. దివాకర్ల వెంక టావధానిగా రిట్లు వాసియున్నారు : “ పనన్నములై న కథలయందు 

గూర్చ్ప (బడిన యర్ధముయిక యుక్తి యని దీని కర్ణము. ఇచ్చట (పనన్నపదమును 

గథలకు. గాని యర్థమునకు( గాని విశేషణముగా _గహింవవచ్చును. _పనన్న మన (గా 

(బసాదగుణముతో 6 గూడిన యని యర్థము. ఈ|పసాదగుణమును సంన్మ్భతలాక్షణికులు 

పలువురు నిర్వచించి యున్నారు. దీనిని గొందణు శబ్ద గుణముగాను, గొంద జర్ధగుణము 

గాను, గొంద జుభయాత్మకముగాను, గొందతు రనగుణముగాను జెివ్పియున్నారు reves 

నన్నయ “పనన్నక థాకలితార్థయు క్రి" యని చెప్పుటచే( [బసాదము నర్ధగుణముగానే 

_గహించినట్లు తో(చుచున్న ది. ఆయానందర్భములందు నవయోజనము లైన విషయము 

లను మాత మే చెప్పుచు, నేక మాత శవణముననే లోనియర్థ మును వ్యక్రముచేయట 

యాతనిపసన్నతకు లక్షణ మని చెప్పవచ్చును. ఈయర్థమునే కథల విషయమున గూడ 

నన్యయించినచో( గథాపనన్నత లేక _పసన్నక థాత్వము అన(గా నేమో తెల్పమగును, 

ఏవైన కథలను రచించునప్పుడు పథానకథతో వానికి? గల సంబంధమును, అందు 

వానికి? గల స్థానమును వివరించుచు, [1పయోజనరహితము లైన సందర్భముల నుజ్జ 

గించుచు విన్నంతమ్మాతమున నందలిత త్త్వ్వమును న్ఫురింవ(జేయట యాక థావసన్నతరు 

లక్షణము.” 
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“రసాదిరూవ మగు నర్భ మంగి యగునవుడు శౌర్యధై ర్యాదిగుణము లాత్మ నువలె 

దాని నవలంబించియుండునవి గుణము లనియు6 గటకకుండలహారాదు అవయవములను 

వలె వాచ్యవాచక రూపము అగునంగముల న్నాశయించి యుండు నవి యలంకారము 

లనియు ధ్యన్యాలోకమున( జెప్ప(బడినది. దీనినిబట్టి రన మలంకారముగాని గుణముగాని 

కాక యలంకార్యమును గుణియు నని తెలియుచున్నది. ఈ విధముగా నంగి యగు రనమె 

గుణవంత మని తెలియుచున్నను దద్వ్యూంజకము అగుటచే శబ్దార్భ ములుగూడ ( (బనన్న 

ములు, మధురములు అని యుపచారవశమున( చెప్పంబడుచున్నవి. గుణములలో నోజో 

మాధుర్యములు సర్వరనసాధారణములు గావు. అవి హాన్యభయానక వీభత్సశాంతము 

లందు. గలిసియుండు నవకాశమున్నను శృంగారర్శౌదాదులం దట్టుండం జాలవు. వీని 

వలె€ గాక _పసాదము నర్వరనసాధారణమై యుండును. అది నర్వరననమర్చక ము. 

కథ్టార్థములన్వచ్చతయే |వసాదము. శజ్ఞార్థస్థిత మైన న్య్వచ్చతచే నది శుష్కకాష్ట్రములం 

దగ్నివల సామాజికులహృదయములందు న్యన్యరూపముతో వెంటనే వ్యాపించును. 

“ఈయకాలుష్యరూప మగు _పనన్నత్వు మన్నిరనముల కనుగుణము, అట్టు సర్యరన 

వ్యంజక మగు నర్థమును శబ్దములు సమర్పించుటయే యుపచారవశమున6 |బసాద మని 

_గాహ్యము. కావ్యనాటకములందు రనన్ఫురణము శబ్దార్థముల యకాలుష్యమున నె నంభ 

వించును గావున శ? ర్భముల న్వచ్చతయె వసాద మని పర్యవసించినది. 8 (ఆంధ ధ్వన్యా 

లోకము 204. ఓజోమాధుర్యములకువలె రసళద్ధార్థముల విషయమున దీని కెట్టినియమ 

మును కానరాదు. ఇది సర్వరసములకు, సర్వరచనలకు సాధారణ మైనగుణము౨. వసా 

దము రనగుణ మగుటచేతను, అదినర్యరససాధారణ మగుటచెతను (బనన్నము లైన 

కథ లనునప్పుడు నానారసమయము లైన కథ లని స్ఫురించుచున్నది.. ఈవిధముగా 

'“బనన్నక థాకలితార్థయు క్రీ" యను నమానమును నన్నయ రనదృష్టితొ, [బయోగించె 

నని వ్య క్తమగుచున్నది. నంన్కృతభారతమందలి కథారచనలో ధార్మిక దృష్టి యుత్క-ర్ష 

వహించును. అందలికథలు రనవంతము అగుట యానుషంగిక ము. నన్నయ కథారచనలో 

నట్టుగాక రనమున కధిక మైన [పాధాన్యము. రనమునకు6 గాక కేవలకథానిర్మాణమునకే 

(పాధాన్య మొనంగుట మహాకవిత్యలక్షణము కాదు. “_సబంధములను నిర్మించుకవి నర్వ 

విషయముల రనవరతంతు(డై యుండవలయును. ఇతివ్య త్తమున రసానుగుణమైన స్థితి 

కానుపించినచో దానిని భంజించి యైన న్వతంత్రముగా రసానుగుణమైన కథాంతరము 

నుత్చాదింపవలయును. ఇతివృత్తమాతనిర్వహణముచే. గవి కెట్టి _పయోజనమును 

సిద్ధింపదు, ఏలయన నది యితిహాసమువలననే కలుగుచున్నది“ 6 ఆని ధ్యన్యాలోకము 

© ల 

రి. “సనమ పక త్రం కావ్ధుస్య యతు నర్యరసాన్ (పతి = న్యవసాదో గుణో దేయః సరంసాధారణ 
ర (౪ 5 అస [హి శా 

[కియః 
కళ్ వ్వా లో బా మ చె 

లె. “వనాదస్తు స్వచ్చతా శ ధ్రార్భయోః, నచ నర్యసాధారణో గుణః సర్వరచనా నాధారణ 

సతి వ్యంగ్యార్థ్భా వడ యెవ ముఖ్యత యా వ్యవస్థిత్. మంతవ్యః” 

--ధ్వన్యాలోక. &.లెకి వివృతి. 

10. “న హి కవే రితివృత్తమ్మాత నిర్యహణేన కించి తృ)యోజనమ్. ఇతిహాసా దేవ తత్సిద్ధః.” 



లో Pu” — “JU 

మారన లి | 359 

చెప్పుచున్నది. ఈ విషయము దృష్టియం దిడుకొనియే . నన్నయ తనక విత్వమునందలి 

గుణముల వెల్లడించునప్పుడు “పనన్నపదమును వాడి స్వీయక థానిర్మాణము రసాను 

గుణముగా నుండు నని సూచించినట్టు తో(చుచున్న ది.” 1] 

కావున మారన నన్న యవలె తన క విత మును వసాదగుణభూయిష్టముగా? 

[బయోగించి. నర్వరనసామాన్యమైన' 3 లీసౌభాగ్యమును (బదర్శించె నని స్పష్టమగు 

చున్నది. 

మారన తిక్కన సోమయాజిశిష్యండు, తత్పసాదలబ్బనరన్వతీప్యాతు(డు. గురు 

స్తుతి జేయుచు మారన తిక్కనను “ఉభయక విత్వత త్వ విభ వోజ్ఞ్యలు(" డనియు, 

భారతసంపాతాకథావిభుం” డనియ, “పరత త్తబొ నుగ డనియు, “నవీనపరాశర 

నూనులి డనియ విశేషముగా! గీర్తించెను. మారనయే వ్యానస్తుతి. జేయుచు నాక వి 

“సాంఖ్యయోగవిదు. డనియ, భారతనంపాతావిరచనాకల్పుల* డనియుం _బధానముగా 

వర్ణించెను. ““నవినపరాశరనూను ( డైన” 'తిక్కనయందును ఈరెండుల క్షణములను 

మారన దర్శించియండుటచే ఆబిరుదము సోమయాజి కన్వర్థమగుచున్నది. మారన 

తిక్కనను స్తుతించిన విధములు సూక్ష్మముగా! బరికీలించినచో నామహాక వియొద్ద' నీత ండు 

క విత్వత త్వమైన రసశిల్పసంపద యు, భారతనంహితాక థానిర్మాణమర్శములును, అందు 

|పపంచింవ(బడిన శాస్తోర్థ ప్రవంచ మును గూలంకషముగా నభ్యసించి నట్టు కాన (బడు 

చున్నది. 

నన్నయనుండి రనవత్కథానుకూలమైన శ౭లిని సంతరించుకొనిన మారన తిక్కన 

నుండి మహావురాణక థానిర్యహణద క్షతయు, శా స్తార్థ కా వ్యార్ధో చితనంయోజనవై దగ్గ్య 

మును, రనభావపోషణ వద్ధతియు (గహించె నని భావించుటకు వీలగుచున్నది. 

మారనకు నన్నయవంటి నీలము సహజసిద్ధము; తిక్కునవంటిశిల్పము అభ్య సము! 

శీలధాతూత్పన్న మైన నీల, శైలి, శిల్చ్పశబ్దముల యర్థము నిచ్చట నన్వయించుకొనిన చో 

నన్నయవంటిశై లి మారనకు జన్మనంస్కారసిద్ధ ము. తిక్కననుండి _(గహించినశిల్పము 

ఇహజన్మాభ్యాసనంస్కార సిద్ధ ము. మొదటిది ఆఅవపయత్నఫలనిద్ధిమాలకము. రెండవది 

సద్రయత్న భంగి మూలకము: 

మారన “ఆం;ధకవితాగురు నన్నయభట్టు. గొాల్బెదన”*' ““తిక్కక వీందుని, 

గొల్లు . నర్థితోన్”' అనుటలోనె పైఅర్థమును ధ్వనింవ(జేనెను. 

గణములు రనధర్మము లని లాక్షణికుల మతము. గుణములు పది యని భరతా 

చార్యులును, ఇలువదినాలు గని భోజు(డును వతిపాదించి యున్నను మమ్మ టాచార్యుల 

_తిగుణ సిద్ధాంతము బహుజనామోదము నొంది యున్నది. జగన్నాథుండు మాధుర్యోజః 

(పసాదగుణములతో ( గూడిన రనమును జర్యణము చేయుటవలన (దుతి, దీ ప్తి, వికాసము 

లను చిత్తవృత్తు లేర్పడు నని అన్వయించియండెను. అందు |వసాదమునకు 

11. ఆం|ధ వాజ్మయారంభదశ. ది. నం. నన్నయ భారతము. పుట. 70%, 708.707, 
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శుష్కేంధనాగ్నివలెను, న్వచ్చజల మువలెను జిత్తమున వ్యావించునట్టి లక్షణము నహ 

జము. నర్వరనసాధారణమైన యీగుణముయొక్కా వ్యాపకలక్షణముచే నీగుణ (పాధా 

న్యము గల శైలి కావ్యార్థములను వఠితచిత్తమున వ్యావింప(జేనెడుశ క్తి కలిగియుండును, 

న్యచ్నజలోవమానముబే పీగుణమునకు స్యచ్చత-_లేక _నై ర్మల్య మనునది సహజసిద్ధ మని 

యెర్పడుచున్నది. కవి తనకావ్యమున శృంగారరసాదులను ఓవ్పింపవల సి వచ్చినప్పు 

డీపసాదగుణమున మాధుర్యగుణము నాధాన మొనర్చును. రౌ దాదిరనపోషణము 

చేయనెడ ఓజోగుణాధాన మొనర్చును. (పసాదము నిర్మల మైన చితఖిత్తిక వంటిది 

ఆందు శ్నోంగారాదులు లలిత వర్ణనం యోజనాత్మ క మైన చితములవంటివి. రౌదాదులు 

పరుషవర్గసంయోజనాత్మక మెన చ్మితములవంటివి. నానావిధరనపోషణావనరములందు 

చితకారునివంటి మహాకవి యచితవర్ణనంయోజనముచే వ్యంజిత మైన మధురోజోగుణా 

ధానాత్మక |వసాదగుణమును యథావనరముగా చితించుట శిల్ప మన(బడుచుండును. 

మారన యిట్టిశిల్ప మును తిక్కనసోమయాజి వసాదమున సాధించెను. 

శృంగారసపోషణ మొనర్చువెళ నౌదార్యమున మాధుర్యము మేళవించి ర _కికట్టించెడు 

నేర్పు మారన పెక్తుచోట్ట (పదర్శించెను. ఉదా: (2.16 1). సంభోగశ్ళంగారవర్ణన మొనర్చు 

నెడ నాయికానాయకులరతిభావగాఢ తమును వ్యంజించుటకో యనునట్లు మారన కించి 

దోజోగుణమి శరూప మైన శైలిని వాడుట పరిపాటి. అది సందర్భములను బట్టి తర 

తమభేదమున( గానవచ్చుచున్న ది. ఉదా: ల్. 15; 4. 169. వీరరనపోషణమునందును 

మారన యోజన్సును తరతమభేదమును బాటించుచు పయోగించెను. ఉదా: 8.118; 
8. 99. రౌ|దమున నోజోగుణ, పధాన మైన రచనము చేయుట మారనకు వరిమాటి. 

ఉదా వ 6.78. ఉదా త్తదవ్యవర్ణనము నోజోగుణ పధానమ:గా రచించుట మారన 

రచనలో. గానవచ్చు (వత్యేకలక్షణము : ఉదాహరణమునకు విజయోత్సవవర్ణనము : 

5.275. కరుణరనపోషణమున మారన మాధుర్యోజో గుణపాధ్యాము గల శైలులను 

నందర్భోచితముగా నువయోగించి యౌచిత్యమును బాటించెను. ఉదా: 1.2589; 1.201. 

స్తుతులలోవసాద, ఓజోగుణవిశిష్టములై నవి పెక్కుకలవు. ఉదా: (పసాదగుణపధాన 

ములు: 5.555; 856; 6.82; 40; 117; 118; 120; 122; 7.26; 52; 82, 

ఓజోగుణ్యవధానములు : ర్. కిల్. 0.128; 7, 50; 109; 122; 1289; 128, 
8.58. 

కథాకథనమున పాతోచిత సంభాషణశిల్పమును వెలార్చు మారన సందర్శోచిత 

గుణ పాధాన్యముచే ఇ లీవై విధ్యమును సంతరించి కావ్యార్థసౌందర్యమును హోషించును. 

ఉదాహరణమునకు : (1) కువలయాస్య(డు వితృవాత్సల్య_ పభావమును వర్ణించుట - 

మాధుర్యము. లి.77. (2) వరూథినీవిధహము _ |వసాదము. (5.9). (8) హరిశ్చం 

(దునివీరోక్షులు- ఓజన్సు (1.152). ఇట్టివి కా వ్యపరిశీలనావనరమునందు (గహించుట 

సులభము | వెవానిలో బెకి,_ంటి సార్థక్యమును గూర్చి ఆభ్యాన ఛందోలంకార శిలా 

ధ్యాయములందు విపులముగా! జర్భ్బించుటయైనది, 
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న్లూలముగా మారనరచన కదళీపాకము అనవచ్చును. కాని, రనవదుపాఖథ్యాన 

ములయందు అతనిరచన కొన్నియడల దాక్షాపాకమున( బడినది. ఇట్ట మధురమైన 

కవిత్వశై లియే ఆంధమార్కండేయపురాణమున కత్యంతజనాదరము కల్పించి పెట్టినది. 

తెలు(గువారికి నంస్కృత మార్క్మండేయమును మజఅపునకు( దెప్పించినది; భావి | పదబంధ 

కవులకు చవులూరింప( జేసినది; తెలుగున పురాణశ లికి రూపురేఖలు తీర్చిదిద్దిన ది. 

ఆం|ధవురాణశె లికిని నంన్క్మృతపవురాణ ౩ లికిని భేదము కలదు. సంన్కృృతభాష 
లోని పురాణ? లికి కావ్యశె లికివలె సాపాత్యగౌరవము లెదు. అఆర్థవధానము లైన పురా 

ణము లత్యంత సులభమైన శెలిలో నాబొలగోపాలమున కర్గమగునట్లు రచించిన విరళబంధ 

ములు, ఆలి సంస్కృత భాషయొక ,. పరమసారళ్యమును నిరూవించుచుండును. 

తెలుంగుకవులు కావ్యనిర్మాణము చేయునాటికి నంన్కృళకా వ్యవాజ్మయ మపారముగా నధి 

వృద్ధి చెందినది, సంస్కృత పౌ ఢకా వ్యరచనామర్యాదలన్నియు నాం[ధకవులకు కరత 

లామలకము లైనవి. వాన్మిపభావము వారిరచనల పై. బడినది. పురాణమును నరళనుందర 

మైనభాషలో సర్వజన గాహ్యముగా ( జెప్పవల నని మాతమే కొక తెలు(గుకవులు కావ్య 

రచనాశిల్పచ్చాయల నందు రసోచితముగా( బొందింప యత్నించినారు. ఇట్టిమార్గమునకు 

నన్నయతిక్ష నలే యాద్యులు. వారిక వితమర్మములను కొల్లగొట్టిన మారన పురాణము నట్టి 

మార్గమున. దెలు6గున నిర్మించెను. కావున మారనది అచ్చమైన పురాణశె లి యనునెడ 

తెలుగున నాలి కున్న్మపత్యేకతను ద్భృష్టియం దుంచుకొని యన్యయించుకొనుట యుచిత 

మగును. అప్పుడు మారన కాశాఖయం దున్న అగస్థానము మన కవలీలగా6 గనంబడును. 

మారన కొకపురాణకవి కుండవలసిన సంభారమును గల్చించినవారు పరోక్షముగా 

నన్నయ; [ప్రత్యక్షముగా తిక్కనసోమయాబి. వార్మిపభావము మారన స్వభావముపై, 

ఇ లిపై, పదజాలముపై, పద్యరచన పై, ఇ కావ్యగతబహృ్యంశముల పై గాన(బడు 

చుండును. వారి పభావ మున్నంతమాతమున మారనకు పత్యేక వ్యక్షిత్వము లేదని 

భావింపరాదు. అతడు వూర్యక వుల వెక్కునంస్కారములను పండించుకొనిన పథ 

మాంధమహాపురాణక ర్త : అతనికృృతికి క్రీర్తిపతాక ఆతనిశై లి : 

మారన పద్యరచన పై నన్నయ తిక్క_నల (పథావము : 

ఈశ కింది పద్యములను బరిశీలించిన చో నన్నయ మారనవె వెచిన [ప్రభావము 

కొంత తేటవడ6(గలదు. 

కేం నన్నయ : 

చ. అరిది తపోవిభూతి నమరారులబాధలు వొందకుండ(గా 

నురగుల నెల్లం గాచిన మహోరగనాయకు (6 డానమత్సురా 

సురమకుట్మాగరత్నరుచిశోభిత పాదున క దినందనే 

శ్వరునకు భూషణం బయిన వాసుకి మాకు (బసన్ను' డయ్యెడున్ , 

కాజిది పర్య, 1106, 
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మారన 

ఊఉ. ఆరయ నొక్కభంగిగ రహన్యపు(జోటను రాజనన్నిధిన్ - 

నూరినభాంతరంబులను జొవ్చడి తప్పక గ ద్యపద్యముల్ ' 

దోరలు పెర్చినట్టు మది దోవంగ6 జేయుట సంతతంబు నా 

భారమకాదె వీని కనుభారతి మాకు (బనన్న యయ్యెడున్ . 

మారన మార్క. అవ. 5* 

2, నన్నయ: 

స్ప (తేతాగ్నులెల్టను దేజరిల్లమి( జేసి, (క తుకృత్యములు వినిర్ణతము లయ 

నగ్నిహోతములందు నౌపాననాది సాయం పాతరాహుతు లంత నుడిగ, 

దేవతార్పనలందు దీపధూపాడి సద్విధులు వర్తిలక విరతి6 బొంది 

బితృకార్యముల. దీతృవిండ యజ్ఞ క్రియ లడ (గవిభిన్నంబులై ధరితి... 

(ఆదిపర్వ. 1.141) 

మారన : 

సీ. ఆదిత్యునుదయా స్రమయములు లేకున్కి. జేసి కాలంబులు సిక్కువడియె 
ననుదినస్నాననంధ్యాజపహోమాది వివిధకర్మంబులు విరతి( బొందె. 

వేడాధ్యయనములు విధివిహితన్వధా స్వాహాదు లొగి నిలువంగ( బడియె 

నిత్యనైై మి తిక కృత్యము (ల్క్యాతునురాతిథిపూజ లఅడ(గ ధాతీతలమున... 

(మా. మా. 2.171) 
ల. నన్నయ: 

డా పాతాశైకని కేతనాంతర మునం బర్వెం దదళ్వాఖీల 

(సోతోమార్గవినిర్లతో గదహనార్చుల్ ......... ఆదిపర్వ. 1.112 

మ, నరచాప[వవిము కదారుణ బృహన్నారాచధారల్ భయం 

కరదైతేయనికాయకాయములచె( గప్పెన్ దిశల్ నిండ. ఆదిపర్వ. 2.2కి 
మారన : ee 

థా, దెతేయవవిము క్ర దారుణగదాదండాని నానాయుధ 

[వాతంబు ల్విలనత్త దాభరణవర్మ[శేణియున్ జూర్గమై 

పాతాశై కని కేతనాంతరమునం దబిర్వంగ( జేసె న్వెసన్ 

జాతామర్షత నక్కుమారుఃండు రణోత్సాహంబు దీవింవ(గన్. 

మా. మా. 2.2896: 

4. నన్నయ : 

ఉ. దాని శరీరసౌరభము దాని విలోలవిలోకనంబులున్ 

దాని మనోహరాకృతియు దానివచిస్మితవ క9కాంతియున్ 

దాని విలానముం గడుముదంబున. జూచి మనోజబాణనం 

తానహతాొత్ము( డె నృపతి దానికి నిట్టనియెం (బియంబునన , ఆ, వ, 4.172 
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మారన : 

ఉ. వీని సురూపవి|భమము ఏని తనూద్రతచారుకాంతియున్ 

వీని మృదూల్రనద్గతియు వీని వినిర్మలద్భగ్విలానము 

స్వీనిముఖాంబు జద్యుతియు వేడ్క. గనుంగొన నింతయొప్పనే Paves 

(మా. మా. 4.292) 

ర్ నన్నయ : 

కం. అం దమరబ్బంద వంద్యున 

కిందుకళాభరణునకు ను మేశ్వరునకు నా 

నందం బొంద(గ నందజ 

నందకథధరు? డుత్సవం బొనర్చుం బంచెన్”, (ఆది. ప, 8.191 

మారన | 

కం. మందరభూభృత్సుందర 

కందరమందారకల్చక చ్యాయల నా 

సుందరులతొ నమందా 

నందమున ననేకవిహరణములు నలువుచున్. (మా. మా. 5, 65) 

ఈ కిందిపద్యములను గమనించినచో తిక్క న్యపభావము మారనవై నెంత కలదో 

తిక్కన ఫి 

ఊఉ. కావున భారతామృతము గర్హవుటంబుల నార(గోలి యాం 

[దావలి మోదముం బొరయునట్టుగ సాత్యవతేయనంన్మృతి 

శ్రీ విభవాస్సదంబయిన చిత్తముతోడ మహాక విత్వదీ 

ఇావిధి నొంది పద్యముల గద్యములన్ రచియించెదం గృతుల్, 

“నానేర్చినభంగి( జెవ్పీ" వీరా. ప, 1.25. విరా, వ 1.90. 

మారన : . 

ఉ. “కావున. దత్పురాణము _పకాశితసారక థామ్మతం బొగిం 

దావి జగజ్జనంబు అలర న్వచియింపు”-___ . మా, మా. అవ. 17. 

క్ ఇమ్మార్కుండేయపురా 

ల మ్మభిలహితమ్ము గాయ నానెర్బ్చుగతిన్ 

నెమ్మి విరచించెదం బి 

ద్యమ్ముల గద్యముల భవదుదాతానుమతిన్, మా. మా. అవ, 2౨. 

డి, ““...ఫూజ్యమూర్తి యగు ఖభారతనంహిత( జెప్ప! గంటి నా 

పుట్టు( గృతార్థతం బొరనె( బుణ్యచర్నితు(డ నైతి... (విరా,వ. 1.27) 
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మారన; 

మ, “... ఈదివ్యపురాణరత్నమును మార్కండేయ మే. జెప్ప6గాం 

చితి. బుణ్యాత్ముండ నైతి జన్మము ఫలించె వ్రోకనంభావ్యమై” ఏం 

మా. మా. అవ. 18: 

లె. తిక్కన : 

ఊఉ. గ... నీకరుణ నిట్లు పదన్థు(డ నైతి నింక జ 

న్మాంతరదుఃఖముల్ దొల6గునట్టుగ 6 జేసి సుఖాత్ము( వేయవే.'... 

(విరా. వ. 1.21) 

మారన : 

చ, “...తోన పదన్థుండ నైతి దుఃఖదు 

సరగృహధర్మ మేం దొలుంగెద ని)జగన్నుత | మీయనుజ్ఞతోన్''... 

మా. మా. లి.లి8రి. 

4. తిక్కన: 

పీ, నెత్తమ్మి రేకుల మెత్రందనము దెచ్చి యచ్చున బెట్టిన ట్రందమొంది 

చృకవాకంబులచందంబు గొనివచ్చి కుప్పలు సేసిన ట్రొప్పు మెజని 

చందురునును(గాంతి కందేర్చికూర్చి బాగనకు( దెచ్చినయట్టు గొమరుమిగిలి 
యశికులంబులకప్పు గలయంతయును దెచ్చి నారు వోనినభంగి నవక మెక్కి 

తే. యం ఘితలములు( గుచములు నాననంబు, 

గచభరంబును ని ట్టున్న రుచిరమూ ర్తి 

యనుపమానభోగములకు నాన్సదంబు 

కాదె య్మోతీప్పు లేటికి. గమలవదన : (విరా. వ. 2.52) 

సీ మెజయ కొమ్మెలుంగులమించును మెలంతగా మీనకేతను(డు నిర్మించినట్టు 

చారుశ్ళంగారరనము తేట నింతగా నించు విల్తుండు చితించినట్టు 

నవకల్పలతికలనవకంబు నాతిగా శ్రీనందను(డు సంతరించినట్టు 

నిండారుచందురు నిను పారునునుగాంతి. జెలువ(గా మరుండు నృజించినట్లు 

తే. విన్మయం బైన లావణ్యవిల ననమున( 

టాలుచు నమ్మదాలన( జూచి భూపనుతు(డు 

విగతలటజ్ఞా( డైనను( బాని వెలది యెందు, 

టోయి తనుచు నాదట జేర బోవుటయును. (మా, నూ, 8.98) 

5, తిక్కన : 

పి తనయు ప్పెదుర గన్న, దగిలి యివ్యరికై న మల గి (కిమ్మఅంజూడవలయువా(డు 

దనవర్తనము విన్న మునిజనంబుల కైన నలవరించుకొనంగ వల యువా(డు 

దినబంటుతన మాజి గనిన మార్తుర కై నం బలుమాటు నగింవవల యువా (డు 

దనవితరణ కేళి వినిన. గల్బతరువుల కైన దలయూ(వ వలయ్లవా(డ్శ 
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తే నలు. డొరులకు నశ్వశిత్షకుండు గాగ 

నగునె యాతనిదున్థ్రితి యనుదినంబు 

గాంచి కన్నీరు డించుచు. గడవరాని 

దెవఘటనకు నాతు( జిశతంబులోన. (విరా, బి, 208) 

మారన ; 

సీ, తననుందరాకృతి( గని వెజంగందిన వనిత లంగజునొప్తు( దనుపు (జేయ. 

దనకళాచతుర్వమున కద్భుతం బందు బుధులు భోజునినేర్పు పొల్లునేయ( 
దననయాభిజ్ఞత వినిన పాజ్జులు దివిజేశుని తద్జ్ఞత యేవుదింవ( 

దనయా[శయంబున మనుబంధుమి[త వర్గము కల్పతరువు న్మాశయము. దెగడ 

తే. నెగడి జగమున నెంతయు( బొగడువడ నె( 

గాక తిక్మాతలాధీశకటక పాలు 

డమలనితకీ ర్తి ధన(లోలు( డన్వయాబ్ద 

షండ దిన వల్లభు(డు గన్న నెన్యవి భుండు. (మారనమార్కం. ఆవ, లి) 

6, తిక్కన : 

స్ ఎవ్వనివాకిట నిభమదపంకంబు రాజభూషణరజోరాజి నడ(గు 

నెవ్యనిచారిత మెల్లలోక ములకు నొజ్జయి వినయంబు నొజపు+గజపు 

నెవ్యనికడకంట నివ్యటిల్లెడు చూడి, మానితనంవద లీనుతుండు 

నెవ్యనిగుణలత లేడువారానుల కడపటికొండవై6 గలయ( బాకు 

లే. నత(డు భూరి వతాపమహావదీవ 

దూరవిఘటితగర్వాంధకార వైరి 

వీరకోటీరమణిఘృణి వేష్షితాం ఘీ 

తలు(డు గేవలమర్హ్యుండె ధర్మనుతు(డు. (విరా. పర్వ. 2.191) 

మారన ; 

సీ. ఎవ్వనిమాహాత్మ్య మెప్పుడు వేదము ర్చెల6గ సుస్తోతముల్ సేయుచుండు 

నెవ్యనిశాననం బేడుదీవులరాజులకు శిరోభూషణల క్షి నొందు 

నెవ్వనిరక్ష మహేందాదినురలకు( బెట్టనికోటయై వెంపు(దాల్బు 

నెవ్యనినతీ, ర్తి యాయజాండం బెంత యంతయు. దాన యె యతిశయిల్లు 

లే, నట్టి మహితగుణాభరణాభిరామ 

మూర్తి (వత్యర్థినృవనమవ ర్తి పరమ 

పూజ్యస్మామాజ్యవై భవన్పూర్రి నిత్య 

నత్యవ రి హరిశ్చందచ।[కవర్తి. (మారనమార్మ. 1.142) 

7. తిక్కన : 

ఎ. గీ. ఆనితంబిని మక్కువ నన 6గివెన(గి 

యింపు పోంపిరివోవ న న్నేలుకొనంగ 
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దలంచి పొందిన నది జన్మఫలముగాదె 

యనుచు వలరాజుబారికి నగ మయ్యె, (విరాటవర్యా. 2.86) 

గీ. ఈరకుమారునిమీ(ద నాహృదయ మిష్పు 

డధికరాగరసో దిక్త మైన మాడి. 

సీతని మనమును నాయందు నతులరాగ 

లలిత మగునేని యది జన్మఫలము కాదె. (మారనమార్శ.., 4.288) 

ది. తిక్కన : 

సీ. వజమొయిల్ గవ్పినం బాడటి నును(గాంతి గదలిన యమృతాంకుకల యు బోలె, 

జెనుమంచుమీ(ద( బర్వినవికానము దప్పి చెలువు గుందిన నరోజినివిధమున 

ధూమంబు వొదివినం దుజ(గలి మెజు6గులు నల6గి మాసిన దీపకళికపగిది 

ధూళివై6 బొరసిన( దొంగిలించుట మాని లావణ్య మెడలిన లతిక భంగి 

తే. గంధకారికావేషంబుకతన మూర్తి 

యజ్జ్వలత్వంబు మఖువడియుండ? బాండు 

తనయమహిషి యుంచితగతి(. జన(6గ రాజ 

వీథి. బౌరజనందు లవ్వెల6ది. జూచి (విరాట పర్వ. 1.29 క) 

న్ సురుచిరకిరణ వినుర ణంబు డింది యెంతయు మాంగుపడిన మార్తాండుపగిది, 

భానురరత్ననత్ప3భలు వానన విన్ననౌొ రోహణశిలోచ్చయంబు మాడి 

విల సితతారక విభవంబు చెడి కడుంబాడణియున్న నభంబుకరణి, 

(బవిమలకుసుమనంపద యె ల్ల నుడివోయి రూపుదక్కిన మహీరుహంబుభంగి 

తే. నొంద! గోటీరహారకేయూరకంక 

ణా దిమణిభూషణో త్కర మపనయించి 

యొష్పు పొల్రివోయి దీనత నుండె బంధు 

జనులచూడు్క్క_లు కమర నజ్జనవి భుండు (మారనమార్క-. 1.169) 

(మణియు తిక్కన, శల్య. 2.899 తో పోల్చిచూడుడు) 

రి. తిక్కన: . [ 
“నిదానక్తుని. గొంత మేల్కనినవానిన్ ...” (సౌవ్లిక. 1. 1/9) 

మారన : 

“నిదాజాడ్యము దన్ను కాసినే... =. (మారనమార.. 6.50) 

10. తిక్కన ; . . 

మ. ధరణీచ|[కము దిర్జిరం దిరిగి జాతాళంబు ఘూర్జిల్లి భూ 

ధరముల్ వెల్టగిలెన్ దిశావలయ ముత్కంవంబు నొందెన్ దివా 

కరచందాగ్నుల దీవి మాసె సురలోకం బాకులం బయ్య న 

పృరమేశుం డటు తా మరుత్క9తవరి భంశార్థి యై వచ్చినన్ 
(సౌ వ్రికవర్వ. 2.122) 
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మారన ; 

మ. ధరణీ బీచ కము దిర్జిరం దిరిగి. బాతాళంబు ఘూర్జి లై' భూ 

ధరవర్గంబు చలించె బెల్కుటి దిశాదంతావళ శేజి [యొ 

గ్ రవిందు గహతారకావపలు [మగ్గిన్ (మోనె |బహ్మాండము 

లృరధుల్ విండలివండుగా6 గలంగి నాశ్చర్యం. బుద_గంబుగాన్. (6.79) 

మార్క్హండేయపురాణా వతారికలో కావ క రణవీజవివరణనందర్భమున రచించిన 

పద్యములందు (అవ. 18.28) నన్నయతిక్క నల అలీ స్వభావములు మారనచి త్త 

వృ త్తియం దెట్టు పరిపాక మొందినవో తెలియుట కాస్కారమున్నది. కృతివతియైన 
గన్న సెనానినభ రాజరాజనరేందునినభను న్ఫురింవ(జేయునట్టు మారన రచించుట 

యందును, మార్కండేయపురాణమును ““సభలయం దమరుదాని* నని పేర్కొని పండిత 

సభల|వన కిని దెచ్చు ఉటయందును, కృతిపతి కృతి ' “వినం గొతూహలం బయ్యెడిన్” అని 

గంభిరముగా నడిగి కృతిపతిత్వము నభ్యర్థింపక పోవుటయందును నన్నయ [వభావము 

కనవచ్చుచున్నది. పురాణము రత్న మునుటయందును, జగ జ్జనంబు అలర రచింప! 

బూనుటయందును, పుజ్యాత్ముండ నైతి జన్మము ఫలించె నని యుబ్బిపోవుటయందును, 

నానేర్చు గతి పద్యములు గద్యములు రచించెద ననుటయందును తికనమాటలు విన 

వచ్చుచున్నవి. 

మారనయందు నన్నయనడత కలదు; తిక్కనమాటతీరు కలదు 

తిక్కన రనళబ్దమును లాక్షణికార్థముననెకాక ధావోత్మ్టటదశ యనునర్థ మున 

వాడియుండుట భారతరచనమున _బసిద్ధి. మారనయు నట్టి పలుకుబడిని పుక్కిటపట్టి 

నాడు. శృంగారాదుల వట్ట రనశబ్ద వయోగము లక్షణనమ్మతము. మారన నవరనముల కే 

కాక రసశబ్దము నిట్టు వాడినా6డు. 

1. కథానుధారనము-_ అవ. 9. 2. హర్షరనము_ అవ. 9; 8.961; 5.202; 

801; 8. 212; 8. ద్రైన్యరనము- 1. 54. 4. వినయరసము- 1. 272, ల, హేయ 

రనము_ 2.155. 6. వమదరనము. €.69;. 5.163. 7. రాగరసము- 4.288. 

5. ఉత్సవరనము_7.166, ఒక భావముయొక యుత్కటావస్థను రసశబ్దవాచ్య 

మొనర్చుట మారన పరిపాటి. 

రసభావానుభావసా తక భావాదులను వర్ణించి చెపుటయందు మారనకవి తిక్కన 

శిష్యు( డనిపిందును. -రక్టాదెన్య 

సవిన్మయేక్షణంబు నిగుడ (2, 919); ‘ ఎలనవ్యు మొగంబు నలంకరింపగన్” 

(2.91ర్సి;“నగవుతోడి యలుక మోమున కొక చెలు వొనర్ప” (3. తిల్రిత్త; " |పమదా(వ 

కణకలిత లోచనుండును, పులకితగా తుండును” (2.888); “మొగముపె కోక దైన్య 

ముల మునుయణుపడయగో (3. WD “హర విస్మయమగ్నులు” ; “హానము మోము నలంక 

సమ మన్వితలలితా పాంగ దృష్షి (2.802); “నహర్షనలజ్ఞ 

య 

రింపంగా” (9.252 వ; ట్వ రనథభది రితహృదయుం డగుచు” (ల, 86 1)_ అను 
షల 

ప్రయోగము లందులకు కొన్ని చల్చేనములు | 
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మారన వాడిన శాతీయములవలనను, నానుడులవలనను, అతని 2 లికి చక్కని 

దేశీయతయు, జిగిబిగువులును, తెలుంగుజిలుగుసౌంపును అమరివచ్చినవి. నన్నయనాటి 

కన్న తిక్కననాటికి తెలుగున వ్యా ప్రీకెకి యున్న తెలు(గుదనమును మారన తన శెలిలో, 

[బతి వింబించుకొనెను. 

మారన (పయోగించిన కొన్ని జాతీయములు : 

దోరలు వెట్టినట్టు-అవ,. వ్; నానేర్చుగతీన _అవ. వలీ, తాల్మి(జించెదన్ _1.21; 

ఘటదానునింజేయుదు_1.2 1; వట్టి మాకులుచివుకులువెట్ట_ 1.26, శోకము మూ ర్రమైన 

యటులు- 1.172; హేయరనము మూర్తమెనయటులు-2. 155; ఆదిగ ర్భేశ్వరి యగు నీ 

మహాదేవి_ 1.177; పోవగం గాణలాడమి. 1.192; పదన్థుండ నెతి_8.8698; చెవులు చిడి 

ముడివడియెడు( దివిరి విన(గ_4.122; ఏగతి( బోదు దైవమా !_1.220; కరుణ నాను 

మనంబున్ - 4.245; నేచేనిన పుణ్య మెవ్యరును జేయరు_4.280; మొగము వై శోకదైన్యము 

ల్మునుంగువడ(గ-ల్. 11; డగ్గుతిక వెట్టుచు_లి. 12; నుగతివారికి( దంగేటిజున్ను 

నుము_2, 179; సుఖము లెప్పుడు. జుబ్బనచూఆలు_ 4, 128; నమ నెద సీవపలుకు_4.2 17; 

అది జన్మఫలమకాదె_4.284; కోర్టు లంతకంతకును నెడంగొనలు నిగుడ-ర్.7; అడవి, 

గాచిన వెన్నెలయయ్యె-5.8; పోవ దిక్తు నీవె-5. 185. ఇంత యొప్పృమి సేయుదే యెలుక 

మాలి-5. 185; నిదాఘవేళ నగ్నినల్లడమండ _5. 226; విపరేతపుకొడుక వెతివి-ల్ 802; 

ఇంత కీడొనరింప నె తికొనునె-5. 846; కడువింతలు పుపైన్తలన్ _6. 150; చూడ్కుల 

న్మిడుంగుణు లెనంరగంగ_6. 162; హర్షామృతంబు పొంగి యవల వెడల-'/. 6౨; మజ్లి 

యూడలు దిగ్గిన మాడి.-7.171; మింద మిన్నువిజిగి కూలినయట్లికరణి గుండె లవిసి 

కళ్లవళించి- 1.172; మోరపు(బి చ్చిటు చీరంగ వైడిన్ 1.152; వాక్యశిలలు చెవుల! దాకిన- 

1.149; యుదరాగ్నికొనికాల-1.69; సీపెంపు బూడ్డబొట్టయ్యెనే- 1.177; చుఅచుఅ( 

గొఅవిం జూ6డినకియపలుకుట-1. 199; విడు గడచినవిధమున మేదిని ముడ్షింగిపడియె _ 

1.199; చెవులకుంజని(జూపవవు- 1.255; కడ్రలెనిభాగ్యంబు; తొంటిభాగ్యంబు -లి.లిరీ ద; 

కల యిట్లు నీక్కాలయగున ?-1.268; నూదికి రెండుమొనలు కలవె ?- 1.166, 

కొన్ని లోకోకులు : 

“మానుగ ధాత యొనర్చిన వెందెరువు మొజుంగ నెవ్యరికి( దీరునె” _ 1. రీలి, 

“దె వంబుఘటన యే మనవచ్చున్' ' కేర్ 1, “దె వకృతంబు మానవహతం బగునెట్లు”'_ 

1.90. ““బొంకుకంటెను జావైన( బొంక మనఘ : _ 1.198. “ఈగరానియప్పు వగల 

సీనకున్నె :” - 1, 205. “తికి శూదు( డర్షు( డగునె ఇ” _ 2. 804. “పతి! 

గడవంగ దె వతము భామల కెందును గల్లనేర్చునే” - లి.ఎ8. ““గుణవిహీనుండు 

న|పాణశ వము” 5. 71. “నంగరుజకు నౌషధంబు సద్భజన మిలన్” _ లి. 288. 

“కలవ కామవ్యాధికి ముముక్షు గడచిన మందుల్_8.286. “దయను బోలునె యొండు 

ధర్మమనఘి _ 4, 245. ““పత్నిలేనివా డెంతయ హీను(డు” _ 5.181. 

మారన 'వెనన్' అన్నమాట నధిక ముగా నూతనవదము,కింద |పయోగించె నని 

ఆరు[ద యిట్లు (వాసినారు. “కొందరు కవులకు కొన్నిఊాతవదాలు ఉంటాయి. తిక్కన 
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గారు “తగన్' ఎక్కువగా వాడాడు. భావోద్యేగంఎక్కు_ వగాఉన్న పద్యాలలో ఈమాట 

ఎక్కువగా కనబడుతుంది, ఊత పదమెనా అప్పుడప్పుడు చెవి కింపుగా ఉండేటట్లు దానిని 

(ప్రయోగించడం జరిగింది. తెలుగునుడికారాన్ని అక్కడక్కడ 'చలదశ్వత్త్స దశంబు” 

భంగి '(1-155) అని సంన్కృతీకరించినా మారన జాతీయాలు, సామెతలు చక్క్ల(గా 

వాడేకవి.' ౨౬ 

మారనక విత్వము _ శైలి అనునంశము పె నాం్యధసాహిత్యచరితక రలలో కొందటి 

యభ్మిపాయములు గమనింప(6దగినవి : 

1. “ఇతనిక విత్వము తిక్క_నసోమయాజిక విత్వ మంత మధురముగా నుండదు 

గాని నలక్షణ మయినదిగాను, మృదువుగాను, ఉండును! _ కీ, శే. కందుకూరి వీరేశ 

లింగముపంతులుగారు. 

ల “మారనకవిత్యము సలక్షణమై మృదువుగా నుండును గాని తిక్కానక విత్వ 

ముతో. బోల్ప(దగదు. ఈతని క వితాదృష్షి స్పష్టమైనదే కాని యగాధమైనభావములతో( 

గూడినది కాదు. కథలను నసరళముగా నడవినాండు కాని కవి వర్ణనలతో నింపలేదు, 
మారన తిక్కనశిష్యుండై నను నత నిసంభాషణరచనాశిల్పము మాత మితనికి( బట్టువడ 

లేదు. ఉచిత శబ్ద పయోగమును, భావౌచిత్యమునందు గూడ సీత(డు కేతనకుం గూడ 

సరిరాండు. మారనకవి తన మితమైనశ క్రిని గు ర్తెజింగినవాండువోలె. దనకు మించిన 
హోకడలకు, [బయత్నింపక పరిమిత మైనరచ నతో, దృవ నొందినాండు. ఈతడు 

మానవపవృ త్తియొక్కలో:తును గు_ర్రించుటకు భావనావీధియందు విహరింవంజూడలేదు. 

తనశిష్యుం డని చెప్పుకొని తిక్కన గర్భవడం దగినంతవాండు గాండు మారన. 
—-ఢ్రీశిష్టా రామకృష్టశాన్రిగారు 

““తిక్కనామాత్యుని శిష్య డగుటకు మారనక వికి సర్వదా అర్హత కలదు. ఈత(డు 

కేతనవలెనే మృదుమధురమైన కవిత్వము చెప్పనేర్చినవా(డు, ధారాశుద్ధియు, అన్వయ 

సౌలభ్యము నీతనికి. జక్క(గా నలవడినవి, తిక్కన సోమయాజి వర్ణనారీతులను, గమని 

కలను, చివరకు అతనిపదజాలమును కూడ మారనకవి చక్కగా అనుకరించి గురువు 

నకు త గినశిష్యు డనిపించుకొనెను, ళ్ ---ఆచార్య (శ్రీ) ఖండ వల్రి లక్ష్మీరంజనముగారు. 

పంతులుగారు మారన గురువునకు మించిన శిష్యుండు కా(డన్నను అత నిక విత్యము 

నందలి గుణమును మెచ్చుకొనిరి. కానస్రీగారు మారన గురువునకు గర్యకారి యగుశిష్యు (డు 

కాడని తేల్చివై చిర. మారనకవిత్యము తిక్కనక విత్వముతో. బోల్ప( దగ దని వీరియభి 
[పాయము, ఆచార్య శ్రీ ఖండ వర్తి లక్ష్మేరంజనముగారు మారనను గొప్ప సహృదయుని 

దృష్టితో (జూచి అతని కవిత్యమును నిష్పాక్షిక మైన విధమున వివరించిచెప్పిరి. శా న్ర్రీగారి 

యభ్మిపాయముల కన్నింటికిని విరుద్ధములై న భావములు ఏిరివి, తనకు పూర్వము రచించిన 

12. సమ్మగాం్యవ సాహిత్యం. క సం. పుట 286. 18. ఆం్యధకవులచర్నిత, (ప.భా, పు ప్ 

14. ఆంవవాజ్మయచర్నిత సర్యస్వ్యము-పుట 476——478. 

15. ఆం(ధ్రసాపహిత్యచరి(త నం(గహము, వుట 42, 
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చర్మితకారులు మారనలో నేగుణములు లేవో చెప్పియుండ శ్రీలక్షరంజనముగారు మార 

నలో నెగుణము లుండవలెనో' ఆవి య ట్రమరియుండెనో జొచిత్య మెణి(గి విమర్శించి 

యుండిరి. సాహిత్యచర్నితకారుని కిట్టినహృదయ మైన వివెళదృష్టి యవనరము £ “గురు 

వునకు తగిన శిష్యుల డనిన పీరినిర్ణయము సర్వజనా మాదకరము. 

మజికొాందణిపండితుల యభ్మిపాయములు : 

(1 “ఈర వి నన్నయభట్టును, దిక్కనసోమయాజిని [గంథాదియందు. 

బేర్కానె **_ఆయిరువురక విత్వమువలె సీయన కవనమును మ దువును, నలక్షణమును, 

నరసమునగు”'_అని శ్రీఆకుండి వ్యామూ ర్తిశా స్రిగారు మార్కుండేయపురాణమును (వ్యవథ 

మముగా బరిష్క్లరించి (పచురించుచు పీఠికలో నుడివియున్నారు. 

(2) “మారన గొప్పలాక్షణిక కవి. కవిత్వము సరళముగ [శావ్యముగ దేశీ 

యములతో నిండియుండును. రనసపోషణసంవిధానమున నీకవి తనలేఖినిని మనోభావ 

_(పకటనమున క వినియోగించుచుండును. మొత్తముమీద నీకవి కథాంశముల( గ్లుప్తము 

సల్చి నముచితములగు వర్ణనలకు దా వొనంగి కావ్యనిర్మాణ మొనరించుటలో మిగుల 

నేరుపు గలవా(డు, వర్గ్ణనాంశములకంచె కథాంశములకే యీకవి విలువ గల తనకావ్య 

మున( దా వొనంగును. ఈయంశమునను నీత (డు తిక్కనసోమయా జి శిష్యుం డని చెప్ప( 

దగినవాండే” *...ధారాళశముగ నీకవి కవితాధార తిక, నసోమయాజి భారతకవిత్వ 

మునకు బోలిక కలదిగ( గన్పట్టును. వర్ణ నాంశములయందు ముఖ్యముగ సోమయాజి 

భారతభాగ ములను మననున నుంచుకొని వాసినటుల నుభయ /గంథములు సమ గముగ 

కోధించినం దోవకళపోదు.” అని మార్కండేయపురాణము (వావిళ్ళవార్మిపతి) నకు పీఠిక 

సంతరించిన (ఫ్రీ శేషా దిరమణకవులు పర్కొంనిరి. మారనక విత్యమును గూర్చి యింత 

వలకు చెప్పినవారిలో. జక్కూని సనమన్వయమును, బవహ్యుంశవరిశీలనమును పీఠికారచ 

నలో. (దర్శించిన శేషా, దిరమణకవు ల (గగణ్యు అనుటలో విపతిపత్తి లేదు. తరు 

వాతి విమర్శకుల కందఅకును వీరిపీఠిక [పమాణమై వెలసినది. 

ఇందజునహృదయులు, విమర్శకులు మారన తాను తిక్కానశిష్యుండ నని చెవ్ప 

కొనుటచేశనే కాక రచనాసామర్థ్యముచేతను తనయోగ్యతను నిలువ బెట్టుకొ నె నని 

భావించుచున్నారు. నన్నయతిక)_నలవభావ మితనివైం గల దని గుర్తించినారు. వారి 

శెలి కంటె నితనికెలి కొంత భిన్నమైన దని యభిపాయపవడినారు, దానికి సారళ్యము, 
వసాదమాధుర్యములు, ధా రావుద్ది, మొ॥ లక్షణములు |పధానము లని తేటవజచినారు. 

కాని, (పథ మమవ పురాణ మైన మారనమార్శ. ండెయమున ఒకపురాణశి లికి పట్టము క ట్ట( 

బడిన దని వివేకించుట జరుగలేదు. ఈవ్యాన మున మారనది అచ్చమైన ఆం| ధపురాణ 

ఇ లి యని నిరూవించుటకు యత్నము జరిగినది. మారనశె లి నన్నయక విత్వశిలమున 

కును, తిక్కనశిల్పసాందర్యమునకును సంగమ క్షతమై మహిమ కెక్కిన దని దర్శించుట 

యెనది. 

తెలుంగుక వులకు మార్కండేయపవురాణక థల వె మరులు కొలివించినది మారన 

రచన. దానీ సారభూత మైన చైతన్యశక్తి శెలి! 
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త తీయ న ర్ష ము 

మార్కండెే యపురాణవుం 
ఒర అ అలర 

రాప్య రస్తు ద్ర దానము 



వనూర్యండె యవ వుల వైన 

తెలుగు కావ్యములు 

పురాణములలో మారండెయమహాపురాణము నూతనకథావిసార మైన దని 

మారన కీర్తి ంచుటయే కొక తత, థామృతము |పకాశిత మగునట్టు తెలుగున రచించి 

_పశంసలకు( బ్యాతు(డయ్యను. మారన పురాణశ్రిలియు, కావ్యక శాశిల్ప నెపుణ్యమును, 

పురాణక థలకు కావ్యవస్తువులు కాందగినంత మహత్యమును గలిగించినవి. కావ్యరచనా 

మర్మ జ్జ లైన కవివరులు కొంద జీ మహనీయునివచఃశ్రీ వె భవమునకు ముగ్గుల, ఇతనిచే 

వినిర్మింప(బడిన పురాణక థలయం దానక్తు లై, మార్కండేయపురాణము నుపాసించుటయే 

కాక యందలి కథలను తమతమకావ్యములందు వస్తువులుగా గ హాంచి స్వతంత్ర ప్రబంధ 

ములను వెలయించుకొనిది. ఇట్లు మార్క్హండెయవురా ణము కొన్ని తెలు(గుకావ్యములకు 

కథాభిక్న వెట్టిన పెన్నిధి యెనది! 

మార్కండేయపురాణమునందలి స్వారోచిషమనుసంభవవృతాంతము, కువల 

యాశళ్యచరితము, హరిళ్చందో పాథ్యానము, మరు త్తరాట్బర్నితము, దత్తాతేయమహిమాభి 

వర్ణనము - అను నై దుకథలు తరువాతిక వులచే కొవ్యములుగా నంతరింప(బడినవి, వది 

శతాబ్దముల తెలుగుసాపిత్యచర్మితలో (బై కథలతో వెల సినకా వ్యముల నన్నింటిని పేర్దాను 

టయ, వానిని [బత్యంశపరిశీలన మొనర్చుటయు సాధ్యము కానిపని. కావున మారం 

డేయపురాణకథలను గ గైకొని [వృపథమమున కావ్యములుగా( దీర్చిదిద్దినక వులకృతులను 

విపులముగ బరిశీలించుట యగుచున్నది. 

_పాచీనాయధకవులు సంన్కృతాంధములందు నిష్టాతులై యుండుటచేతను, వారి 

కతు లట్టివండితుల చే మెవువడయవల సి యుండుటచేతను తమకృతులకు మూలము 

లైన పురాణకథలను సంస్క్బృతాం ధపురాణములను రెండింటిని అన్సగా. బరిశీలించియే 

[గహించుచుండెడివారు. కావున మార్కండేయపురాణక థలకు కావ్యమూలములుగా మనము 

పరిశీలించునప్పుడు సనంన్క్హ్భృతాంధ పురాణములు రెండును మూలము లనియే నూలముగా 

[(గహింపవలసియుండును, ఆవెన నూశ్నేేశ్నితతో పరిశీలించి యాతెలు(గుకావ్యముల వై 

మారన్నపభావ మెంత కలదో, మూల (గంథ వభావ మెంత కలదో నిశ్చయింపవలెను 

ఇట్టివివేక మీభాగమున పాటింప(బడినది 
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కావ్యవర్లీకరణము : 

మారం డేయపురాణ కథలు మూలములుగా వెలసిన తెలు(గుకావ్యముల1 వస్తు 

స్వభావమును పరిశీలించినచో వానిని నాల్గువిధములుగా విభజింపవచ్చును. 

1. మార్మండెయపురాణము [| 

39 53 వరంపరామూలముగా (6 గలకావ్యములు. 

1» 1 పరోక్షమూలముగా( గలకావ్యములు, 

1 1 పాక్షిక మూలముగా గలకావ్యములు. 

పత్యక్ష మూల ముగా గుల కావ్యములు. 

co DD 

HH 

l. మార్క్మందేయపురాణము (వత్యక్షమూల మైన కావ్యములలో మొదట లెక్కింప. 

దగినది అల్లసాని వెద్దనకవి రచించిన స్యారోచిషమనుసంభవము. ఈమనునంభవ 

వృతాంతము మార్భ్క_ండేయపురాణమునందు మాతమే కలదు. దానిని అల్లసాని వెద్దన 

యథాతథముగా (గహించి వస్తున్వరూపన్వభావములు చెడని కొన్నిస్వీయకల్పనలు చేసి 

రనవత్సిబంధముగా నిర్మించెను. మనుచర్మిత వెలసినతరువాత మార్క_ండేయపురా 

ణాంతర్గతగాథ మజు6గుపడినది. కావున సీ వబంధకథామూలమునుగూర్చి విపులముగా 

జర్చింప (బడును. 

మనుచర్మితకువలెనే సవరము చిననారాయణకవి విరచిత కువలయాశ్వచర్మితము 

నకు. గూడ మార్కండేయము పత్యక్షమూల మగును. చిననారాయణకవి పురాణవస్తు 

స్వభావము తాయుమా అగునట్టి కల్పనలు చేసి కథను స్వీయా భిమతానుసారము తీర్చి 

దిధైను. కాని, అల్రమరాజు రామకృష్ణకవి మదాలసావరిణయ మను కావ్యమున చిన 

నారాయణకవి వలె నతిస్వాతంత్యము వపింపక మూలమున కనుగుణ మైన కొన్ని 

కల్పనలు చేసి కథను రచించెను. నవ్వులు శ్రీ వెంపరాల నూర్యనారాయణశా స్ర్రీగారు 

మదాలసావివాహ మను కావ్యము రచించి, యందు మార్క్మండేయపురాణాంతర్గతక థలోని 

కొన్నిలోవముల' దొల(గించి, కొన్నిటి నౌచిత్య మెణి(గి కల్పించి, వూరించి వస్తునమ్మగ 

తను సాధథ్ంచిది. కువలయాశ్యచరితమునకు మార్కండేయము (వసిద్ధి, ఆకథకు భిన్న 

ముగా నెట్టికల్పనలు చేసి తెలు6గుకవులు కావ్యములు నిర్మించినను వానికి (బశ నీ 

రాలెదు. కావున నవ్వులు మజల నాపురాణకథనే కావ్యవస్తువుగ గహించిరి. 

తెలుపన మనుచరి[తము మూలము నంటివెట్టుకొని యేపుగ( బెరిగినది. కువల 

యాశ్యచరితము శాఖాచంక్రమణము చేని చివరకు మూలము న్నాశయించినది. 

మొదటిది మూలముకంటె. (బసిద్ధి కెక్కినది. రెండవది మూలకథ్యాపళ స్లితో గౌరవము 
పొందుచున్నది. 

౨, మార్కండేయపురాణము వరంపరామూల మైన కావ్యములు హరిశ్చం్యద 

చర్మితములు, బుగ్వెదకాలమునుండియు హరిశ్చందునిక థ (పసిద్ధమై యున్నను, 

మార్కం డేయపురా ణాంతర్గత మైన నత్యవతనిష్టా ప్రధాన మైన కథకు లోకమున నెనలేని 

1. కావ్యము అనగా శవ్యము అనియే యిందు (గహీంపఃబడినది. 
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వ్యావ్తి సిద్ధించినది. ఇప్పుడు హరిశ్చాం దుం డనిన సత్యహరిశ్చం' దు(డే, అట్టికీ ర్తి 

ఆరాజునకు మార్కండేయవురాణక థవలన. గలిగినది. హరిశ్చందునికథ యీయొక 

పురాణముతో నాగలేదు. దేవీభాగవత, శివ, వాయు సౌర, కూర్మ, (బహ్మవిష్ట్వాది 
పురాణములయందు కాన(బడుచున్న ది. వానిలో దేవీభాగవతము బుగ్యదవురాణక థలను 

కలివి కొన్ని|కొ త్తకల్పనలు చేసినది, ఇ ట్రితరవురాణములు చెసినకల్పనలుకూడ కలిసి 

మార్కండేయపురాణకథ సంస్కృత పురాణవాజ్మయమునందే కొంత వి స్ఫృతి( జెందినది. 

ఆం_ధకవులు సంనృతపురాణములందు పరంపరగా వచ్చుచున్న నికథకు తమకావ్యము 

అందు స్వీయకల్ప్సనలు కొన్ని జోడించి నిర్మించుచు వచ్చిరి. ఇట్టిక వులలో మొదట 

నెన్న (దగినవా(డు గౌరన, గౌరన హరిశ్చం[దచరి తము తెలుగున సంపూర్ణత నందు 

కొనిన హరిశ్చం దోపాఖ్యానము. అతనితరువాత నాకథను చెపట్టిన కవులందజును 

గౌరన నిర్మించిన కథ నాదర్శముగా( గొనినవారే. గౌరన (క్రీ. శ. 1885-1445) 
తరువాత కీ.శ. 15వ శతాబ్దివణకును వెలసిన హరిశ్చందచర్నితలను రచించిన కవులు; 

1. చందమౌళిక వి. (|క్రీ. శ. 1480 _ 1580) 

2. శంకరరకవి. (డీ. శ 1511 _ 1545) 

వ్, దేవరాజభట్టు, (క. శ, 1560 నం॥కు పూర్వము) 

4. రామరాజభూషణుడు, (కీ, శ, 1550 నం॥ తరువాత) 

—హరిశ్చందనలోపాఖ్యానము న ద్వ్యర్థికావ్యము. 

5. కంచి వీరళరభకవి. (క. శ 18వ శతా, చివర లేక 17వ శతా. 

ఆరంభము) 

6. కామినేని మల్లారెడ్డి. (షట్బక్రవ ర్తిచరిత) (కీ. ఈ. 1800 పాంతము) 
7. వెన్నెలకంటి చంద శేఖరక వి. ((క. శ. 1700 |పాంతము) 

5. కనకబంటి గట్టయ్య, (కి, శ, 15వ శతాబ్ది) 

వీరిలో_చందమౌళిక వి హరిశ్చంయదచర్శితమును పద్యకావ్యముగా రచించినట్లు 

పబంధరత్నావశళిలో రామ్మావెగ్గడ జగ్గన యుదాహరించిన యొక వద్యమువల న దెలియు 

చున్నది. ఇతనికాలముకాని. నివాసస్థలము గాని యితరవిషయములుగాని తెలియవచ్చుట 

లేదు. దొరికిన యొకపద్యమునుబట్టి కావ్యకథాన్వరూపము తెలియుట లేదు. సాహిత్య 

చరి|తకారు లిత(డు కీ. శ, 1480 _ 1580 నం॥ల నడుమ నుండియుండవచ్చు నని 

భావించుచున్నారు. 2 

(శ్రీవటూరి వభాకరకాస్తుం9లవారు కూర్చిన [వబంధరత్నా వళిలో దెవరాజభట్టు రచిం 

చిన హరిశ్చరదచరితమునుండి [గహింపంబడిన రెండుపద్యము లుదాహరింప:బడినవి, 

ఆయోధ్యాపుర వర్ణన మావద్యములందలి వస్తువు. వాని నాధారముగా, గొని యాత 

డాకావ్యమును స్యతం|తముగా నిర్వహించెనో, గౌరన ననుకరించెనో, మార్కండేయ 

పురాణ పభావము దానిపై నెంత కలదో చెప్పుట దుర్లభము. 

2, ఆం|ధకవితరంగిణి. రవ నం॥ పుట 72.77. వ్ర. అం ఛకవితరంగిశి రినం॥వుప 77.78, 
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వెన్నెలకంటి చం్యదశేఖరకవి హరిశ్చంద్రచరితమును పద్యకావ్యముగా రెండు 

భాగములలో రచించె ననియు, నతనికాలము డీ. శ. 1700 పొంత మనియు గోలకొండ 

కవులనంచిక ద్యారమున( దెలియుచున్నది. కనకబంటి గట్టయ్య క్రీ. ళ. 18వ ళతాబ్దిలో 
నేలకొండపల్రియందు నివసించి హరిశ్చందకథను ద్విపదలో రచించె నని గోలకొండ 

కవులనంచికవలన( దెలియుచున్న ది. 

మిగిలినవానిలో శంకరక వి హరిశ్చందకథకు |పసిద్ధి కలదు. రామరాజ భూష 
ణునికృతి ద్య్యర్థికావ్యము కి శ 1రవశతాద్దితరువాతి హరిశ్చం|ద చరి_తములన్నియు 

గతానుగతికములే. ఆంధమున వెలసిన హరిళ్చందచర్శితలు మొత్తమునకు గౌరన 

కాన్యకథ ననునరించినవే కావున వాని కన్నింటికిని మార్క_ండేయపురాణము ను మూల 

ముగా జెప్పుటకు వీలులేదు. కావున వాని విమర్శ యిందు. జేయ(బడుటలేదు.కాని, ఎడనెడ 

వానిపై6 బురాణ్యపభావ మున్నదని తోచినయంశములను మాతము పేర్కొనుట జరిగినది. 

నవ్యులు వడ్డాది నుబ్బరాయకవి రచించిన చండకాశికనాటకమువంటివి సంస్కృత పురాణ 

హరిశ్చుంద్రకథావస్తువు గల సంస్కృత చండకౌశిక మునకు ఆం|ధానువాదములు. అవి 

రూపకము లగుటచే నిందు పరామర్శింప(బడుటలేదు. 

ల. హరిశ్చందాదుల పూర్వజన్మ వృతాంతములను చి తించు కావ్యము ఉ తరహరిశ్చం 

దోపాఖ్యానము. అద్భుతావహము లైన యీకావ్యకథలన్నియు హరిశ్చందవృతాంతము 

నాధారముగా. జేసికొని కల్పింపంబడిన వే. అందు యముడు కాశిలో చండాలజన్మ మెత్తు 

టకు హేతువైన కథాకల్పనము మార్కండేయమునందలి వెవన్యతమనుగాథకు తుల్య 

ముగా నుండుట గమనింవ(దగినయంశము. ఈకథనుమ్మాతమే గణించినచో పురాణ 

మును పాశికమూలముగా( జెప్పుటకు వీలున్నను, క థానర్వన్వదృష్టితో మార్మండేయము 

దీనికి పరోక్షమూల మని (గహింవ(బడినది. ఇబ్టికృతులకు ఆద్యు(డు తకె_క్లపాటి 

లింగనమం(తి. తరువాతికవులు చాలమంది ఈకావ్యమును బహువిధ|ప,కియలలో నిర్మించి 

యుండిరి. వాని కన్నింటికిని లింగన మంతి కావ్యకథయ (ప్రమాణము. కావున లింగన 

మంతి కావ్యమునకు పురాణ మెట్టు మూల మయ్యెనో విశదపజఅచుట యగుచున్నది. 

4 మార్క్హండెయము పాక్షికమూలముగా వెలసిన రెండుకృతులు మరు త్తరాట్ దత్తా 

[(త్రేయచర్నితములు. శ్రీనాథుని మరు త్తరాట్బర్మితము లభించుట లేదు. కావున భ్రీభ్రీపాద 
కృష్ణమూ ర్రిశా గ్రిగారికృతియే యీవిభాగమున నమీక్షింపంబడుచున్నది. దతాతేయయోగి 

చరితము జడో పాఖ్యానానంతర్గత ము. పాచీనులు రచించిన దతాతేయచరి|తము లెవ్వియు 

లభించుట లేదు. 1రవకశతాబ్దీపూర్వార్థమున( గల వెలగఫూడి కృష్టయ్యక వి తనభానుమ 

ద్విజయకావ్యమున నతనివూర్వీకులు రచించినకృతులలో దత్తాతేయచర్శితము కల దని 

చెవ్పుకొనినట్టు కలదు. కాని, దానిన్వరూప మెట్టిదో తెలియదు. నవ్యులలో శ్రీతా డేవల్లి 

రాఘవనారాయణశాన్ర్రిగారు తమ శ్రీద త్రభాగవతమున మార్కండేయప్పరాణమునందలి 

జడో పాఖ్యానక థను [గహించి మూ(డాళాంసములు రచించిరి. ద్వాదకాశ్వానవి నృత మైన 

(శ్రీద తభాగ వతమున మార్భ్కండేయవురాణాంతర్గతగాథ పాక్షిక మగుటచేతను, వె 
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మరు త్తరాట్బర్ని, తమునందును ఏతత్పురాణకథ పాక్షికమె యుండుటచేతను ఈకృతులకు 

మార్కండేయము పాక్న్షికమూల మగుచున్నది. 

ఇట్టు వన్తుత త్త్వమును బట్టియు, కవులు కథలను (గహించిన విధమును బట్టియు 
మార్కండేయ పురాణముయొక్కు కావ్యకథామూలార్హతను నిశ్చయింప వీలగుచున్నది. 

ఇన్నీకృతులకు మూలమైన మార్కుండేయము సుకృతి, 

శేషా దిరమణకవులు తమమార్కండేయపురాణ''' పపావన” లో మట్ట ఆనంత 

భూపాలుని బహులాశ్వచర్నిత మునకు గూడ మార్క్మండేయము మూల మనిరి. దానిని యథా 

తథముగా ఆరుదగారును | పస్తావించిరి. కాని, యది పమాదవశమున( జెప్పినమాటగా 
(గ్రహించుట లెన్స! బహులాశ్వు! డను భక్తు నింటికి విష్ణువు విం దారగింపవచ్చిన కథ 

యిందలివనువు. ఆకథ మార్మండేయపురాణమున లేదు. అన లిట్టి ముగ్గ భక్తుల గాథ లీపురా 

ణమున కానరావు. శేష్మాదిరమణకవు లా" _పస్తావనలోనే “| పైఢకవి 'మల్పన తన రుక్కాం 

గదచరి [తమున వర్ణించిన యమలో కవర్ణనముకూడ మార్యంచేయవ్పరా న ములోని ద్వితీ 

యాశ్వాసమునుండి నం గహింప(బడిన దని వివిధాధారములచే స్థావింపవచ్చు, నని 

పేర్కొనిరి. కాని, ఆయాధారము లేవియో తెలివి వివరించియుండలేదు. ఈయంశమున 

కుపబలక ముగా గొన్నియుపపత్తు లిచ్చటం జూపుట యగుచున్నది. 

మార్కండేయపురాణము ; 

మ. అతిథిం గాలనమాగతు న్షనబుభుత్షార్తుం బధథి_శాంతు నా 

తతమార్గోత్సిత ధూళిధూనరిత గ్మాత స్వేద దిందూత్క_రా 

న్వితు నజ్ఞాత కులాభిధాను. గని యవ్విపు న్మప గోత్ముం (బజా 

పతిగా నాత్మ దలంచుచు న్ఫుముఖు( డ భి [న్నయత్నంబునన్, (8.1586) 

రుక్మాంగద చరితము : 

సీ. అధికదూరాయాతు నజ్ఞాతకులు( బథశమసముదృవఘర్మజలసమ్మగు 

ధూశిధూనరిత గా తున్ తుధామధ్యాహ్నకాలనమాగతజ్మానువర్యు 

నల్పంతటనె చూచి యతనికులాచారవర్రన అరయ కే మూర్తి నున్న 

(క్రీ విష్ణు వని యాత్మ? జింతించి యత్యంతభయభ క్రి వినయసంభమము లెనంగ 

తే, నెదురుగా( దోడుకొని వచ్చి యుదక మిచ్చి 

యాననం విచ్చి యన్నపానాదు లొస6గి 

వ్మిశమింపంగ ననువు గావింపవలయు( 

బగటివేళశయ మాపు నభ్యాగతులకు. (2.87) 

(మార్క. లె.157 కూడ పోల్చ (దగినదే). 

మజియు-___మార్శ. 2.647 నకును రుక్మాంగద. 1. రేగనకును, కొంతసామ్యము 

కలదు. కాని, మార్కండేయమే రుక్మాంగదచర్ని తమునందలి నారక బాధల వర్ణనకు మూల 
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మనుట కీయువవత్తులు చాలవు. నరకవర్ణనము నర్వవురాణనహజము. మార్కండేయ 
మున రౌరవాదినరక వర్ణనము (వసిద్ధము, అట్టివర్దన్నప క్రి యీకావ్యమున లేదు. 

మార్కుండేయపురాణమున సపశతి కలదు. దానికిని దేవీఖా గవతకథకును, 
కొన్ని పోలికలు కలవు, ఐనను తెలుగున రచింప(బడిన దేవీభాగవతములకు మూలము 
సంస్కృత దేవీభాగవతముగాని మార్కుండేయము కొ(జాలదు. కావున ఆంధదేవీ 

భాగవతములకు మూలముగ మార్కండేయమును గహింవలేదు. 

ఇట్టి పణాళికతో నీవిభాగమున మార్మండేయవురాణగాథలు మూలములుగా 
వేలసేన తెలుగుకా వ్యములనమీక్ష చేయ(బడుచున్న ది. 

ఇన్ని తెలుగుకావ్యములకు మూలమైన మార్కండేయమును [పథమముగా; 
తెలు[(గున ననువదించిన . మారనను పైన6 బేర్కొనిన కవు లెవ్యరును న్మరింవలేదు. 
మారన చేసికొనిన దురదృష్ట మది ! కాని, ఆయాకవుల కావ్యములను బఠించి మననము 
చేసికొనుచున్న నహృదయుల హృదయరంగములందు మారనమధురమూ రి స్ఫురింపక 
పోదు! అదియే మారన చేసికొనిన యదృ్భష్టము ! కవులమాటలలో బై టవడకుండ 
కవిచిత్తములను దోచుకొనిన గడునరి మారనమహాక్షవి | 

౮% 



సును చరిత్రము 

శ్రీకృష్ణదేవరాయలు - అల్లనొని పెద్దన : 

పదునాఅవశతాబ్ది పథమపాదమున విద్యానగరసింహానన మధిష్టించిన శ్రీకృష్ణ 

దేవరాయలు సాహితీసమరాంగణసార్యభౌము(డు; నసంన్హ్భతాంధవబంధనిర్మాత; రాజ 

కవి; కవిరాజు. ఆతని యాస్థానకవులలో నగగణ్యు(డు _ అల్లసాని వెద్దన. ఆకవి 

చందు. డనిన నారాజశేఖరున కపారమెన యాదరము. ఎదురైనచో మదకరీందము 

డిగ్గి కేలూత యొనగి యెక్కించుకొనియు, కోకట గామా ద్యనేకాగహారముల నిచ్చియు, 

'ఆంధకవితావితామహి యని నోరార బిలచియు, కవిబిరుదగండ వెండేరము న్వయ 

ముగా నాతనిపాదమునం దొడిగియు నామహాకవి నెన్ని యోవిధముల గౌరవించెను. 

వెద్దనక వీందుండుకూడ రాయలను సీ(యనరసవబంధరచనా పావీణ్యముతో నిర్మించిన 

క వితాసా|మాజ్యమునకు( బట్టభ దుని గావించి కృతజ్ఞత వెల్లడించెను. 

కీ రికాము లైన చకవర్తులు తటాకాది న వ్పనంతానములు పుడమివై నిలువుట 

లోకవరిపాటి, సాహితీనమరాంగణసార్యభౌమునిచి త్తము అనశళ్యర మెన కావ్యనంతానము 

నభిలషించినది. శిరీషకునుమ పేశల మైన యొకకావ్యమును రచించి యిమ్మని రాయలు 

వెద్దనార్యుని( (బార్థించినాండు, రాయలు గీర్యాణాం ధభాషానుధాపయోనిధిని బుద్ధిజాహు 

వికమమున( దరియంగ నీదిన మనీషి; పురాణశాస్తాగ మేతిహానకా వ్యార్థములను నంత 

తము మననమునం దుంచుకొనిన మనస్వి. అందువలననే యత్యంత పేశలమైన కావ్యమును 

సుధామధురము లైన యుకులను గోరుకొనినా(డు. రన వపవణ మైన యతనిబుద్ధికి రస 

సిద్దుని వాక్కుకాని యానందసిద్ధిని గల్సింపదు కాబోలు ! 

అష్టాదశమహావురాణములందు ధర్మశాస్త్రనిర్మాత లైన చతుర్దశమనువులచరి త 

ములు క్రీ ర్రింప(బడియున్నవి. _పత్యేకించి మార్క_ండేయమహాస్పరాణమున నిట్టిక థ అతి 

విస్తృతముగా. జెప్ప(బడియున్నవి. ధర్మజిజ్ఞాను వెన [ప్రభువు వానిని( దప్పక 

వఠించును. అవి మితనమ్మితముగా( జెప్ప(బడిన పురాణగాథలు. వానిలో. బెక్కుం 

ధర్మరహన్యము లిమిడియుండును. వానిని సమన్వయించుకొనుటకు - ఆతుల పురాణా 

గమేతిహానక థార్థన్మ తి కావలెను. లోకహితైకబుద్దు లైన పురాణకిర్తలు విశ్వ 

శేయెోరూప మెనధర్మమును మహిమాన్వితము లైన తమవాక్కులచే నిపుణముగా( 

[బటోధింతురు. అట్టివారి హృదయములను వ్యాఖ్యానించుటకు నూక్షుబుద్ధితో(గూడిన 

ఛతురవచోనై పుణ్యము కావలెను, అట్టిది కవితాక్షళాతపన్వికి౧ గాని సాధ్యము కాదు. 
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రాయ బిటి వి? శిస్టల లక్షణము లాంధక వితావితామహునియందు దర్శించినాండు. రాజు ధర్మ 

జిజ్ఞాను నువు; మహాకవి మహాపురాణతత్త్వార్థ్య పవ క్ర 1 ఇది వారిరువురకును నుండిన (ఉండ ( 

దగిన) సంబంధము. దానిని బురన్మరించుకొని రాయలు వెద్దన నిట్లు నంభథావించెను :_ 

కం. హితు(డవు చతురవచోనిథి 

వతుల పురాణాగ మేతిహానక థార్థ 

న్మృతీయుతుండ ఐ వాం|ధక వితా 

వితామహు(డ వెవ్వ రీడు పేర్కొన నీకున్. 

కొం. మనువులలో స్వారోచిష 

మనునంభవ మరయ రననమంచిత కొథలన్ 

విన నింపు కలిధ్యంనక 

మను : భవచ్చతురరచన కనుకూలంబున్. (మను. 1.15,18) 
వ. కావున మార్శ్లం డేయవురాణోోక్ష। వకారంబునం జెప్పు _ మని కర్పూర తాంబూల 

మిచ్చెను; కృతిపతియై కృృతార్థు( డయ్యెను, 

స్వారోచిషమనునంభవ కావ్యరచనమునకు( బెద్దన నెన్నుకొనుటలో రాయ 

లౌచిత్యము పాటించెను, కావ్యవస్తువు పౌరాణిక మైనది. కథమాతమే కావలయు నని 

నచో( బురాణము చదువుకొనినం. జాలును. కాని, రాజు ఆపురాణకథనే వెద్దనగారి 

శిరిషకు నుమ పేశలనుధామయోక్తుల లో (బబంధముగా విన(దల(చినా(డు. అట్టి రస 

వ త్రరనుకుమారవాగ్య తి వెద్దనసొ త్తు. న్యల్పమైన క థార్థముల నిచ్చినను వానిని 

స్యయం|వతిభతో స్వాయ త్త తము 'జేసికొని, రమణీయ మగు పునన్స లపై చేని, మహాకావ్య 

ముగా నిర్మించెడి శిల్ప శక్తి యతని పత్యే కత ! తెలుగున నిట్టి కవితాకళానై పుణ్య మతని 

నాం|ధకవితావీతామహు నొనర్చినది. 

స్వారో దిషమనుసంభవకథ పెద్దనగారి చతురరచన కనుకూల మైనది : 

స్వారోచిషమను నంభవక థ వెద్దనగారిచతురరచనమున కనుకూల మైనదని రాయలు 

పేర్కొ నెను. చతురరచన మనంగా నివుణమైన కూర్చునియు, నేర్పరితనముతో నొనర్చు 

కావ్యనిర్మాణ మనియు స్టూల మగు నర్జ మేర్ప్చుడుచున్నది. రాయలు వెద్దనను జతురవచో 

నిధి యనియు6 | బళంసించెను. అనగా సిపుణమైనవాక్కుల కత(డు కాణాచి వంటివా( 

డని తాత్పర్యము. _ శిరీషకునుమ వేశలసుధామయోక్తుల( గృతి రచింవు మని కోరెను. 

అన(గా నతనివాక్కులు మృదుమధురము లనియు, వానియందు సహజముగా సౌకుమార్య 

మాధుర్యగుణములు భాసించు ననియు భావము. 
వెమూ(డుసందర్భములంచును రాయలు వెద్దనయొక పి 

గీ ర్రించెను. చతుర పేశలళబ్దములు నసమానార్థకములు. “చతలే కాంక్షతే వయోజన మితి 

చతురః” వింశతి అవయవో భవతి కార్యేషు ఇతి పేశలః' అని సరుడాల్యపటోధిక 

ఆఅనంగా నుద్దిషమెన యొక వరమ వయోజనమునకు సాధనభూడు(డైన వా6ఢ్రు చతురుడు 



మనుచర్మితము all 

ఆట్టి లక్షణము కలిగినది చతురవాక్సు. అట్టివాక్టుచేత కవి సాధించునది రనము. “సాధ్యోహి 
రసో యథా తథం కవిభిః?ొ. అని నన్నయగారి నిరూవణము. రననిద్దిని గాంక్షించి 

తత్వాధక ముగా శబ్దమును (బయోగించుట చాతుర్యము. అది (వతిథభావంతు(డై న కవి 

యొక్క యు కివి వెచితి నొ శయించి యుండును. ఊ క్రివెచితు లనంతములు. ఉక్త మగు 

తాత్పర్య మొకటి యైనను వ కృృవ్య క్రిత్యమును బట్టి యది బహువిధములుగా 

భాసించును, చం దోదయాది వర్ణన లెందజు కవులు పూర్య మొనర్చియుండలేదు | 

నవ్వు లెందలు చేయుచుండుట లేదు ? భావికవు లెందరు చేయరు? అవియన్నియు నిత్య 

.నూత్నములుగా నుండి యాస్వాదనీయము లగుటకు కవుల యుకి వెచ్నితియే ముఖ్య 
కారణము. అది శ బ్దములందును, వాక్యములందును, ఛందము లందును, అలంకారము 

లందును, వర్ణన ములందును, కథాకక థనము నందును_ఇ'ప్రే నమ సకావ్యరచనాంగము 

అందును వ్యావించి, వానిని రన వసాధనచతురముల నొనర్చును. కావున |ఒతిభాని్యత 

మైన యు క్తివిశేషము రసపర్యవసాయి యగుటయే కవిత్యరచనము. కవ్యు క్తి రసాస్వాదన 

సాధువై యుండవలే నన్నచో శిరీషకుసుమమువఠె6 బేశలమును, సుధామధురమునై 

యుండవలె నని రాయలహృదయము, 

రాయలనిర్దాశమె కాక వెద్దనకు(గూడ క విత్యలక్షణముల(గూర్చి యట్టియభి పాయ 

ములే యున్న ట్లతని వని చెప్పంబడుచున్న రెండుచాటువులవలన( దెలియుచున్నది. 

““ఫూతమెజుంగులున ”" అను ఉత్పలమాలికావ్న త్తమునందు( బెద్దన 'బిల్లున( జల్రవలెనె 

మనోహరద్యోతక గో స్తనీఫలమధు దవగోమృత పాయన్యపసారాతిరన పసారరుచిర పతి 

మంబుగ సారెసారెకున్ ”-అని _పతిపాదించితనరనపక్షపాతమును _బకటించెను. అట్టి 

రనసిద్ది సాధించుట కుపకరించు కవిత్యల క్షణముల (గొన్నింటి నావద్యముననే నిర్దేశించెను 

అవి : న జగునిగ్లు నెనగా వలె. 2. గమ్మున గమ్మనన వలెను. శి, రాతిరియన్ బవల్ 

మరపురాని హౌయల్ చలియారజంపు నిద్దాతరితీవులం బలతెను దారసిలన్ వలె తో6 దలంచి 

నన్. 4. సొగను కోర్కులు రావలె నాలకించినన్. 5. చేతికొలంది. గౌంగిటను జేర్చిన 

కన్నియ చిన్నిపొన్నిమేల్మూతల చన్నుదోయివలె ముచ్చట కావలె వట్టిచూచినన్. 

ర. వాచవి కొవలతె. బంట నూదినన్. 7. హరువు మొల్లము గావలె. రి. చేతము చల 

చేరపవలె. ఆత(డే మజియొక పద్యమున6 గవిత్యమును గుణించి యిట్టు చెప్పెను, 

చ, “ఘనతర ఘూర్జరికుచయుగ్మకియ గూఢము గాక (దావిడీ 

సనగతి తే(టగాక_ఆఅఆరచాటగు నా్యధవధూటిచొక్కపుం 

జను6గవలీల గూఢతయు. జాటుతనంబును లేకయుండ. జె 

వినయదెపో కవితం మనివించు నగిం చటుగాకయుండినన్. ” 

 ఈలక్షణము అన్నింటిని. [గ గోడీకరించినచో ని ప్తేిర్పడును : క విత్వము కాంతిమంత మైన 

బిగువు గలిగి గుప్పున సుగంధము వలె నర్గబోధ రిలిగించి హృ్దయతర్పణ మొనర్చ 

వలెను, యవతీవక్షీజములవలె నాతికథినములును, నాతిగాఢములునైన వదభావబంధ 
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ములు కలిగి, (శవణమా[ తముననే రమణీయార్థన్ఫూర్తి కల్పించి, శఉపియురాలినిగూర్చిన 

విరహమువలె నంతతము నాలోచనామృతమును వర్షించి, యధిక మనోజ్ఞమై, చదివిన 

కొల(ది చవు లూరించుచు, చిత్తశాంతి కల్పింపవలె నని వెదనయాశయము. ''అఆల్హసాని 

వానియల్రిక జిగిబిగి ” యనుచాటువులోని జిగిబిగి వెన(జెవ్పిన “జగునిగు'న కెన యెనదే. 

రెండ వచాటుపద్యమునందలి భావము మొదటిదానిలోని యెదవలక్షణమున కొకవిధముగా 

వి సరణరూపమే యైనను దానియం దుండ(దగిన నాతిగూఢతయు, నాతిసారళ్యమును. 

(బత్యేక ముగా. జెప్పుచున్నది. అతిగూఢతవలన నర్గన్ఫూ ర్తి మంద మగును. ఆతి 

సారళ్యమువలన వ్యంగ్యువై భవము చెడును. కావున నాపాతమధురమును, ఆలోచనా 

మృతమును నైన విశిష్టవపదరచనము కవిత్వ మగు నని వెద్దన పధి పాయము. 

అత (డు తనకావ్యరచనమున నేతల్లక్షణలక్షిత మైన యొక వినూత్నశైలిని నిర్మించు 

కొనెను. “ఆడంబరము లేని గాంభీర్యము, సౌమ్య మైన _పాభవము, ఉద్వేగము లేని 
శీఘగమనము, పేలవత్వము లేని స్వాభావికత, వెలితి లేక నిండారి మెరుగులు దీరిన 

పదగుంఫనము ఈకావ్యశై లికి ముఖ్యల క్షణము” లని ఆచార్య (క్రీ వింగశి లక్షీ్మీకాంతము 

గారు చక్కగ నిరూవించినారు. * దీనినే రాయలు మృదుమధురోక్తులతో( గూడిన 

చతురరచన మని కొనియాడినా(డు, 

వెద్దనకు నుమారు రెండువందల సంవత్సరములకు ( బూర్యమే మారన మారం 

డేయపురాణము తెలుగు చెసెను, దానిని నాగయగన్నసేనాని కృతి యందుకొనెను. 

ఆకృతిభర్రయు రాయలవలె. గృతిక ర్తయొక్క వచోవై భవమును గీ ర్తించెను. వారిరు 
వురివాక్యములందును గొంత సామ్యము భాసించుచున్న ది. నాగయగన్న సేనాని మారనను 

సత్కరించి యాతనితో నిట్టనెను : 

థా పాండిత్యం బమరం బురాణముల ము న్చౌరాణికుల్ నెప్ప(యా 

విండు న్వింతలు గావు; నూతనకథావిస్తార మై యోగ్య మై 

చండా మఘోత్కరహారి యె పరమ విజ్ఞాన్నాశయం బైన మా 

ర్యా౦డెయా ఖ్యమహాపురాణము వినం గొతూహలం బయ్యెడున్, 

ఉ. కావున: దత్పురాణము _పకాశితసారకథామృతం బొగిం 

(దావి జగ జనంబు అలర న్వచియింపు తెనుంగున న్వచః 

శ్రుీవిధవంబు పెంపు విలసిల్లంగ ౮ గోవిదు లిచ్చ మెచ్చి సం 

భావన సేయ. జారుగుణభాన్వర ! మారయనత్క_వీశ్వరా ॥ 

ల్ మా. మార్చ. అన. 14, 17 

గన్నయ పూర్ణము పౌరాణికులు పురాణములను దమపాండిత్య వకర్షను వెలార్చుచు. 

జెప్ప నెన్నియోసారులు వినెను. కాని, వానియందు నూతనత్వము గాని, యపూర్వత 

కాని కనువింపలేదు. మార్క_ండేయము ఇతరపురాణములందు లెని చెక్కు నూతనకథ 

1. తెలుంగు విజ్ఞాననర్వన్వము - సంనస్కృతినంపు ఓ ము. 
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లచే విసారమె, పాపనంహారియై, విజ్ఞాన పద మె, _శోతృజనకుతూ హల మున కాస్పద 

మె యొప్పుచున్న దని యత(డు గు రించెను. వింతలు కాని పౌరాణిక వచస్సులను విని 

విని విసిగి వేసారిన యవ్వివెకి మార్కండేయున( బసిద్ధి కెక్కిన సారవత్కథ లనెడి 

యమృతమును జగజ్జనము లలరునట్లు వర్ణించి చెప్పెడి కవిరసవాక్కులకొటి కనే 

షించినా(డు. మారన నత్క_వీందునియం దవి లభించినవి. ఆతని కావురాణకథలను 

వచశ్రీవిభవంబు వెంవు విల సిల్ప, దెనుంగున వచియింవు మనినాండు. మారన వచశ్ర 

విభవవు(డు. వెద్దన చతురవచోనిది. తాత్సర్యమున నిద్దజీివాక్కులును సజాతీయములే. 

మారన తనవచోవై దగ్గ్యమును వెలార్చి యుపాఖ్యానములను రనశిల్పబం ధురములుగా( 

దీర్చిదిద్ధెను. ఈయంశ మాఖ్యాన శిల్పా ధ్యాయమున ( [బ్రపంచింపంబడిన ది. మారనది 

పౌరాణిక శెలి, మహాభారతకమును రచించిన నన్న యతిక)_నలరచన అతని కొజ్జబంతులు. 

నన్నయగారి పనన్నధారామధుర మైన నరళనంన్మృృత సమానరచనము, రుచిరార్థనూ క్రి 

మత్వము, తిక్కానగారి రసానుకూల రీతీవిన్యానము, తెలు(గువలుకుంబడులసొంపు మారన 

గహించెను,. సౌకుమార్యమాధుర్యములు మారనడఉిక్తులకు నై జగుణము అయ్యు. బెద్దన 

వానివలె నాలంకారికో క్రి పౌఢిమకు( దావలములు కాక నరళ గాంభీర్యములకు నెలవు లె 

భాసీంచినవి. కథాకథనమునకును, ధర్మ వతిపాదనమునకును నమానపాతినిధ్యము 

నీయవలసిన నీపౌరాణిక కవి యలంకారవర్గనాబహు శ మైన పబంధరచనము చేయలేదు. 

కాని, నిరలంకారమయ్యు నలంకారరమ్యత నందగించు ను క్తి చమత్క్బృతిచే, గావ్యార్థము 

లను రమణీయ మొనర్చను. అట్లు చేయుటకు. గథావిసార మెన మార్క_ండేయవురాణ 

వస్తు వనుకూలించినది. 

ఆంధసాహిత్యవిమర్శకులు నన్నయాదిక వులు తమతమకావ్యములందు( గళాత్మ 

కముగా(|బదర్శించిన యు క్తివిశషములను గు ర్రించియుండిరి. నన్నయ తాను నానా 

రుచిరార్థనూ కినిధి నని చెప్పుకొనెను. ఐతిహాసిక క వితము రచించు నన్నయకు వస్తు 

నిర్వహణమున నూక్తు అవనరము లై నవి. మహాభారతము శాస్త్రకావ్యము; బఐతిహోనిక 

కథాబంధురము, వురుషార్థత త్త్వనిరూపణ ప్రవణము. నన్నయ ప్రనన్నకథాక లితార్థయు క్తిచె 

వస్తువు నార్ద) మొనర్చను, అక్షరరమ్యత చే రితి వృత్యాదులను రసానుకూలము లొన 

ర్చెను; రమణీయము లైన నూక్తులచే( గథాపయాజమును కథ్రాంగములందు నినర్షముగా( 

బొందుపజచెను. నూకు లన(గా సుభాషితములు; అవి తికాలాబాధితము లైన నత్యములు; 

ధర్మములు. క్రాస్ర్రకావ్యమున నిట్టివానిని మనోహరముగా బోధింవవలెను. ఆబోధించుట 

లోని రామణీయకత్వము నన్నయగారి ఉ క్రిచమత్క్బ్బతి. అది సామెతలు; నానుడులు, 

జాతీయములు, సీతిబోధక వాక్యములు మొ[॥ వానిపై వ్యావీించియుండును, అట్టి వచళ్శిల్ప 

మున కాత! డా చార్యవీఠము. 

వర్ణన పధానమైన విస్త్రతృపబంధకవితను '“వస్తుకవితి యను పెర నిర్వహించిన 

నన్ని చోడు(డు తనకుమారనంభవకా వ్యమున సూక్తులు (1.వ్ల్ _లి6) సదుక్తులు (1.87) 

చతురోక్తులు (1.59)-అని మూ(డుతెజ(గులం బేర్కొనెను. అందు నూక్తులన (నన్న 
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యాదులందువలెనే) సుఖాషితాదులు ; నదుకు లన నిరుష్టశబ్దములు ; చతురోకు లన కవి 

(పౌఢోక్తులు- అని యాయాశబ్ధములు _పయోగించిన విధమును బట్టి యూహింప వీలగు 

చున్నది. నన్ని చోడుండు వురాణేతిహానమార్గక విత్యమును గాక వర్గనాలంకార| పథాన 

_పధానమైన పౌఢ[వబంధక విత్వమును దేశీమార్గమున నిర్వహించెను. ఆతడు నూక్తుల 

కంటె. జతురోక్తులే కృతిసౌభాగ్య హేతువు లని నమ్మినవాడు. 

క. చతురోక్తుల, నుతవదబహు 

గతుల, నలంకారభావకాంతి రసార్థో 

న్నతిం గృతి నతిరసికులు వర 
నతిగతి నెజింగింప వలదె సౌభాగ్యమునన్. (1.29) 

ఆని పేర్కానుటయే దానికి. దార్కాణము. 

_పబంధ పర మెళ్వరు( డైన యెత్రా_వె్యగడ చతురో క్రియక్తుం డనియు( బశ న్తి6 

గాంచెను. 

ఉ. ఉన్నతనంన్సతాది చతురో కిపదంబుల( గావ్యక ద్ర వె 

యన్నిక మె బబంధవరమేక( డనంగ నరణ్యవర్వ శ 

షోన్నయ మం ధభాష సుజనోత్సవ మొప్పంగ విర్వహించి తా 

నన్నయభట్టతిక్కకవినాథుల కెక్కిన భ క్తివెంపునన్. (నృ.పు. వేఠిక) 

అని యతని నెజపోతనూరి కీ కించెను, ఆయనయే “మధురో క్రిగుంఫన” మనీషులు 

మెచ్చంగ నసహోబలనరనసింహుని. |బస్తుతింవు మని యెట్టనకు నిర్దేశించినా(డు. 

ఢ్రీనాథు(డు తన వాగ్ల్వైదగ్భ్యమును వర్షించుకొనుచు '““పరిఢవింతు పబంధపరమేశ్యరుని 

కేవ నూ క్రివెచ్చితి నాక్కక్కమాటు' 'అని పేర్కొనెను.ఎజ్జన నన్నయతిక్కనల కవితా 

లశ్షణముల జీర్ణించుకొని వారిరువురికా వ్యజగ త్తులకు వారథి గట్టినట్టు అరణ్యపర్వ శేష 

మును బూరించెను. అపై హరివంశము ననువదించెను. వీనియం దత(డు వెలయించినది 

యైతిహాసికక విత్వము, భారతారణ్యవర్వు శేషమున (బధానక థకంటె నువాఖ్యానములు, 

ధర్మాదివిషయములే యతడు విశేషముగా వర్ణింపవలసివచ్చిన ది. నన్నయతిక్త నలు _పధా 
నేతివృ త్రము కథారనదృష్టితో6 దీర్చిది ద్దిరి. ఎజ్జన కుపాథ్యానములందు కథారనదృష్టియు 

ధర్మాదివిషయ(_పబోధమున ను క్రిచమత్తృతియు నలవడినది, నూకుల ను క్రిచమత్యతితో 

మధురతర మొనర్చి నుజనోత్సవ మొనంగునట్టు రచించెను. ఇత6 డిప్పట్టున “నన్న యభట్ట 
తిక్కక వినాథులు చూపినతోవన?” 2 నడచినవాండు. ఈలక్ష్షణమున నెబ్బన మారనకు 

నతిర్ద్యుండు. కావున మారనయొక్కాయు నెజనయొక్కయు వాగ్య్బా తీ యిందు సమముగా 

స్పందించిన ది.ఎజ్జినమాత్ర ము నృసింహవురాణరచనమున నాలంకారిక మార్గము ననునరించి 

పౌఢో క్తిని దిదర్శించెను, ఆం దమూలక మైన వర్గనావై శారద్యము వెలార్చి నిర్మించిన యా 

[(పబంధమున నెట్టనకు చతురో క్రియే శరణ్యమైనది. భారత హరివంళములం దెల్బన యధిక 

2. హరివంశము. పూర్వ. 1.42. 
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ముగా నిరలంకారమెన రచన చేసియ సాలంకారకోభను వెలార్చెను, నృసింహపురాణ 

మున సాలంకార _పౌఢవాకృమత్క్బ్బృతిని (బక టించెను. 

తరువాత వెలపిన కొవ్యములందు ధర్మాదివిషయ్మ వతిపాదనము సన్నగిల్లి కల్పనా 

భాగ మధికమైనది. శ్రీనాథుని కా శీఖండ భీమఖండాది పురాణఖండానువాదమునం దెజ్జిన 

సూ శకీవె వె చితియుం గావ్యములందు కవి (వౌఢో క్రియ భాసించినది. వెద్దనకాలమున వెల 

సిన [పబంధములందు ధర్మశాస్త్రవిషయభాగ మ స్తినా నస్తివిచికిత్సకు. బ్యాత మగుటతో 

నూ క్రివైచితికం టె. జతురవచనరచనమున కధిక పాముఖ్యము కలిగినది. ఆల్చ మైన 

పృరాణగాథను జేవట్టి యనల్పకల్పనావై భవముతో దానిని( ఇంచి యలంకారబంధుర 

మొనర్చి, ప్రబంధమును నిర్మించినవా(డు వెదన, ఆతని రచనలందు( బ్రబంధపరమేళ్యరుని 

చతురో క్రి స్య్వతం_త వతివ త్తి నంది సర్వత లాన్య మొనర్చినది. నన్నిచోడునిలో, మార 

నలో, ఎజ్బనలో. గవిిఫౌఢో క్రిగా నవతరించిన చతురో క్తి వెద్దనలో నలంకారమై వో క్తి, 

అతిశయో కి, నహో్తి, వినోక్తి, నమాసో క్తి, న్యభావో క్తి, వ్యాజో కి, విశషో క్రి మొద 

లగు భంగ్యంతరముల'( బొంది గడుసుదనమును నంతరించుకొనినది. అది యతని 

కెలిలో, వాక్కులో. బొడకట్టి రాయల నాకర్షించినది. 

పెద్దనవాక్కునకు సౌకుమార్యమాధుర్యములు సహజగుణములు. శృంగారళాంతాది 

లలితరనములం దావాక్కు ర క్రికట్టును. అతనిజీవత త్తకమును రాయలు గుర్తించి స్వారో 

చిషమనుసంభవకథను కావ్యవస్తువుగా నిర్లేశించి యది యతనిచతురవాక్కున కనుకూల 

మసి పెర్కొానెను, మనుచరి|తమున శృంగారళాంత ముల కధిక|పాధాన్యము కలదు. 

ఆఅద్భుతఏరాదుల కుపాంగ|పతివ శి కలదు. అనంగనద్భళుం డైన |వవరు(డును; 

విద్యుల్లతాంగి యన వరూథినియు, అంగనాసంగమాభిలాషి యైన గంధర్వుకుమారు. 

డును, స్వరుచి వభావిరాజితు (డును, దక్షిణనాయకు(డు నైన స్వరోచియు, విద్యావిలాన 

నుందరు లైన మనోరమాదులును ఈక థయందు ముఖ్యపా|తలు, అయోగ వి|వలంభ 

నంభోగాభాసనరూప మైన శృంగారరనభేదము లీకథయందు సహజముగా భాసించు 

చున్నవి. తత్చాతలవిలానలలిత వృత్తులు, తద్రసానుగుణవిభావాదివర్ణనలు గల యిట్టి 

యితివృత్తము పెద్దన వాగర్భృ త్రి కనుకూల మైనది. సంగహపురాణో పాథ్యానమును 

[బబంధెతీవృ త్తముగా ( బెంపుచేయటయు నతనిచతురరచన కత్యంతానుకూల మే, 

“ఆసొదితచతుర్విధక వితామతల్రిక యెన వెద్దనకు వి స్తరకవిత్యము వెలార్చుట 

కీవి సృత్మపబంధ మొకనదవకాశము కల్పించినది, అందువలననే పెద్దన [ప్రబంధ గౌరవ 

మంతయు నత. డం దెమికథ చెప్పెనను దానికన్న నదియెట్లు విస్రరించి చతురముగా( 

జెప్పెనను దానిపైననే యాధారపడియుండుట గమనింవ(దగినది. 

ఇట్లు రాయల కు త్త్రమసంకల్పము జనించెను; సమర్హు( డైన కవి లలించెను; 

ఉదాత్తకావ్యవస్తువు స్ఫురించెను; అది క ఏందునివాగర్చృి త్రీ కనుకూలమై భాసించెను, 

తెలుగుభారతి కొక యపూర్వువబంధరత్నము లభించెను, 
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మనుచరిత్రము మార్కండేయపురాణో క ప్రకారము చెప్పబడినది : 

రాయలు స్వారోచిషమనునంభవమును మార్కండేయ డవురాణో క్ర(వకారము 

చెప్పు మని వెద్దనను గోరెను. అన(గా కథానంవిధాన క్రమమున మార్కండేయవురాణో క్ష 
పద్ధతిని వీడవల దని సూచించిన ట్రయినది. ఒకకథ యొకవిధముగా( జెప్పబడినప్పు 

డాకథ యట్టు జరుగుటకు. గల హేతువుల నాకథయందు? గథకు(డు ని శేవించి, దానిని 

గార్యకారణ సంబద్ధ మొనర్చును, ఆకథావిధానము మార్చినచో నాకథానిర్మాణవపరమ 

ప్రయోజనము భగ్నమగును. ఒక్కొాకసారి నమర్థుం డగుకవి న్వయంకల్చిత నవ్య 

మార్గ్దానుగామియై వినూత్ననృష్టె చేయగలడు. కాని, మూలమునందలి యాబంధము 

గానీ, యావిధముగాని యేర్పడదు. రాయలు పౌరాణికకథానిర్మాణమునకు. (వీతు6డై 

దానిని రక్షించు యత్నము చేసెను, దానితో బెద్దన కావ్యచితమున కొక నిర్దిష్టమైన 

భిత్తిక లభించినది. దానివై నొనర్పవలసిన వస్తుచితలేఖనావిధానము నూచింప6బవినది. 

ఇక రేఖలు మలచుటయు, రంగులు సింపవుటయు, జీవము పోయుటయు, నతనికి వదలి 

వెట్ట( బడినవి, 

నంన్మ్కుతవురాణమందలి కథ యున్నది, అది కథా ఫలమున కత్యఎత మూల 

మైన వీజమునుండి యారంభించి, కథాగతియందు జరుగు నన్ని వేశములకు( దగిన 

కార్యకారణతము కల్చించువద్దతి నాశ్రయించి చెప్పంబడినది. మారన దానిని భావాను 

వాదవద్ధతి ననుసరించి తెలుంగు చెనెను. [పాయికముగా నిట్టి యనువాదమున మూల 

కథానిర్మాణము చెక్కుచెదరదు. మారన్ మూలమునందలి సార్థకము లైన కా వ్యార్ధము 

లేవియ లుపము కాకుండ జాగరూకత వహించుటతోపాటు మూలమున లేని వర్ణనల ను, 

కావ్యశిల్పములను, ఊఉ క్తివి శేషముచే( బొందుపజచి దాని కొక నుందరన్వరూ పవిలానము 

నొనంగినాండు, కూచిత్య మెజీ (గి కొన్నిచిన్నిచిన్ని మార్పులను, చేర్చులను జేనినాండు. 

మార్కండేయ  పురాణకథామంజరులలో న్వతం్యతకావ్యప్రతివత్తి నంద(గలవాని 

నన్నింటిని మారన దూరదృష్టితో భావించి రనసమంచితకథలుగా రూపొందించి వానికి 

విశిష్టవ్య క్రిత్వములను గల్పించి వెట్టినా(డు. అయినను. అకథలన్నియు నొకయెత్తు; 

ఈస్వారో చిషమనునంభవ మొకయిత్తు. అతనితరువాత నెవ్య రాకథను జెపట్టినను తాను 

వెచిన యడుగులం దడుగులు పడకుండ నడువలేన ట్రాక వి క థామార్గములను దీర్చి 

దిద్దినా(డు, రాయ లీనత్యము గుర్తించినట్లు ఆతనివాక్యములను సూక్ష్మముగా( బదిశీ 

లించినచో6 దేటపడ(గలదు. 

“మనువులలో స్యారోచిషమనునంభవ మరయ రననమంచితకథలన్ విననింపు, 

కలిధ్వంనకము” _ అని రాయలు నిర్టేశించి చెప్పెను. ఇ ట్రనునప్పుడు రాయలు మారన 

పురాణము లుద్రేశించె నని యూహించుటకు వీలున్నది. సనంన్క్భూతపురాణకథలు లౌకిక 

వైదిక పారమార్ధిక ములను, వంశవంశానుచరితరూపము లైన యెతిహాసిత విషయములను 

జెప్పుట పరమార్థముగా నెంచి, కూర్చ (బడినవి. తత,_థనమునకు( బరమజ్ఞాననిద్ధి 
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ఫలము. మారన డాని ననువదించుచు! బురాణదృష్టికి( గథారనద్భష్టైని జోడించెను, 

““కావున6 దత్పురా.ణము _వకాశితసారకథామృతం బౌగిం |దావి జగజ్జనంబు లలరు” 

నట్టు రచింవు మనిన కృతిపతినిర్దశము దానికి మూలహేతువు. “కావున భారతామృతము 

గర్హపుటంబుల నార6 గోలి యాం ధావలి మోదముంబొరయునట్టుగ ” మహాక విత్వదీ ఇ్షావిధీ 

నందిమహాభారతరచనను నిర్వహించిన తెర గ్రానసో మాయజి క క విత్వలత్యమున కిది పతి 

వింబమె. తెలుగున రనశిల్పమున కారామము కల్పించిన తిక్క_నరచనావద్దతి ననునరిం 

చిన మారన కథలను రసనమంచితములుగా6 గాక మ రెట్లు నిర్మించును ? 

మార్కండేయము చండాఘోత)_రహారి యని మారన యవతారికలో. _బత్యక 

ముగా నొక పద్యమున నిట్టు వర్ణించెను : 

శా. తర్కింపంగ నశక్య మైన వితతోద్యదీ పిజాలంబు చె 

_ నర్కుం డెట్టు వెలుంగు నట్ట బహుపుణ్య శేణికావ్యా వి సం 

పర్మ_న్సూ 8 నఘాంధకారము లడంపంజాలి లోకంబున 

న్యార్క.ండేయవురాణరత్న మమరు న్మాంగళ్యనంపాది ౬ యె. (అవ, 16) 

మారన యొనర్చిన యీవి శేషవర్జనము రాయలచేత బహుశః ' “క ల్రిధ్యంనక*” మనువిశే 

షణము ననిసించియుండవచ్చును ! మూలమునందలి విన సొంపైనట్టియు, కొలిధ్యంనకము 

లైనట్టియు గథలను రననమంచితములుగా మారన యొనర్చియుండుటచేతను, అందును 

స్వారో చిషమనునంభవకథ నత డుదాత్రముగా నిర్వహించియుండుటచేతను, రాయలు 
(వ 
నంనస్క్మృృతపురాణముక ౦కు మారనవురాణమునే యుపలశ్షించి, 'వెపలుకు అనియుండు నని 

తలంచుటలో వి ప్రతిపత్తి లేదు, 

పురాణక ర్త కీమను జన్మ కథ చతుర్దళమనుచర్మితల పై వ్యావించిన మన్వంతర మను 

పురాణలక్షణమును నిర్వహించుటలో నొకయుపాథఖ్యానము మృాతమె. _వబంధకర్త 

కీకథయే వస్తునర్వన్యము, వెద్దన మారనవలె సీమనుచరి,తము ననువదింపలేదు. అట్లు 

చేయవలె నని రాయలయభిమతమును గాదు. అనువాదమే యెనచో మారనపురాణమే 

చాలు నని వా రిరువురకు( దెలియును. కాని, అంత రనవ త్తరగాథ యుపాఖ్యానముగా 

కపురాణమున నొదిగియుండి మరుగున బడిపోకుండ మహాపబంధేతివృ త్రముగా 

రూపొంది రాణింవవలె ననెడి వారియభిలాషయే యంత జేసినది. సంగహ మైన పురాణ 

కథ (పబంధమున జాగుగా( బెంపుదల పొందక తప్పదు. అది మార్కుండేయవురా 

ణోక్తవ ద్ధతికి విరుద్దము కాకుండునట్టు రచించియుండుట పెద్దనచాతుర్యము : 

సంన్కృతమున నహజనుందర మైన యీూకథకు మారన తెలుగున నొక విశిష్ట 

వ్యక్తిత్యమును, గాంభీర్యమును, గల్పించినా(డు. పెద్దన దానికి విస్త్రృతియు. బత్యేక 

_పతివ తీయు, నలంకా రసౌభాగ్యమును, గడునుందనమును, కాంతిమత్వమును బిసా 

దించినాండు. ఇట్లు [క మనికానరూవరమణీయపరిణామమునం దుంచుచు; బరాకొష్ట నందు 

కొనిన పెద్దన్నపబంధమునకు నంన్క్బృతాంధవురాణము లెట్టు దోహదము లైన వను 

నంశమును బరిశీలించుటయు యీవ్యానతాత్చర్యము : 

27 
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పరిశీలన విధానము: మనుచరితకు సంన్క్టృతాం ధోభయ పురాణములు 

మూలములు ; 

కావ్యవిమర్శనమున వస్తునాయక రనవరిసలనము చేయుట సంప్రదాయము, 

నత్కావ్యమునకు ఇతివృత్తము శరీరము; రన మాత్య; నాయకచారితము మహిమ. 

అల్టసాని వెదన రచించిన పబంధమునం దీయంగములు నిర్వహింప(బడుటకు మార్కం 

డేయపురాణ మెట్లు మూల మైనదనువిషయము వేస్తుతాంథము. దీనిని న్పష్టీ కరించుట 

కొజకు పది? లన మీ కిందివిధముగా విభజించి నిర్వహింపంబడినది. 

1. వస్తువి స్తుతి 2. వస్తునిర్మాణము, రి, వన్వెక్యము, 4 పాముల 

స్వరూపన్వభావ చితీక రణము, 5, రనపోషణవిధానము, 6. పద్యరచన ము, 

వీనిని విశదీకరించుటకు, బూర్వు మొకయంశ మిచ్చట స్పష్టముచేయవల సి 

యున్నది. కొందజు విమర్శకులు మారనమార్కండేయపురాణమునందలికథ నే పెద్దన 
యనునరించి, తన్నపబంధమును రచించి నని యుగ్గడించియుండిరి.౨ అవి పాధాన్య 

"వివక్షతో. జెవ్సినమాటలే కొసి (పత్యంశమును గణించి చెప్పినవి కావు. మార్కండేయ 

వురాణొ క్ష్మపకారము చెప్పు మను రాయలయాదేళానుసారము పెద్దన తనకు బూర్యము 
సంన్కృతాం[ ధమలందు వెలసిన మార్కం డేయవురాణములను తప్పక చూచియుం 

డును. అత. డఖిలపురా జతిహానక థార్థ స్మృతి యుతు. డనినప్పుడు రాయ లతని 

సంన్క్మృత మహాపురాణక థార్గవివేక మునే (పథానముగా( బశంనసించెను. “రననమంచిత 

కథ" లనునప్పుడు మారనరచనమునుగూడ గుర్తించినట్టు స్పష్టమగుచున్నది. కావున 

చెద్దన్నవబంధమువై నుభయపురాణముల వభావముక అవశ్యముగా నుండితీరిన ది. 

అందును దరతమభేదమును బరిశీలించినచో నంన్కృతపురాణముకంటె నాంధపురాణ 

[ప్రభావ మధిక మనుట నిసృంశయము | 

మారన తరువాత బెదన యీకథను జేపట్టుటచే నతని కెంతయో సౌలభ్య 
మెర్పడినది, కథాక థనశిల్బాదికము లైన సెక్కు కావ్యార్థములలో మారన చూవించిన 

మెలకువలను గూఢ ముగా( బెద్దన వనిక ట్టి తనకావ్యమున( టైవేళవెపైను, మూలముతో 

లె. ఉదాహరణమున కొకటి: “ఈమనుచరి|తకథ మార్యండేయవురాణమునుండి గై ౧కానC( 

బడినది. అవుతరాణమును 1880వ సంవత్సర పాంతమునC దిక్కననో ేకుయాజి శిమం 

జైన మారన తెనిగించెను. మారన రచిత మైన కథనే వెదనయు ననునరించెను.” 

—ర్రీ వింగళి లశ్నీ్మకాంతముగారు, 

అ 

4. " మనుచరితమును విమర్శించిన పండితులు పలువురు తెలుగుమార్శండేయవురాణ 

మును మాత్రము వెద్దన యనునరించి నని భాఏంచియున్నట్లు వారి వాతలవలన( 

దెలియుచున్నది. ఇది చాలవజకు సత్యమె, ఐనను మనుచరితమును నూక్ష్మ్మముగా( 

బరిశిలించితిమెని గంస్కృతాం ధపురాణములను రెండింటిని సూడ డాగుగాం జదివి 

వెధ్రన మనుచర్మితమును రచించినట్లు స్పష్షపడును;” 
ళ్ 

మనుచర్నితకు మూలము” ((వాత్మవత్రి - డొ. వలా దుర్హయ్యగారు, 
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మారనకథను బోల్చి పరిశీలించి దెనియం దౌచిత్యమండితము లైన యంశము లున్న వని 

యతనికి. దోచినవో వానిని (గహించెను. కొన్నిపట్ట సంన్క్టృతాం ధపురాణశిల్పనసూక్ష్మ 

ములను రెండింటిని భావించి, వానిని విశిష్టముగా మేళవించి తనకావ్యమున సార్థకముగా( 

(బయోగించెను, విని నన్నింటిని మించి పెద్దన స్వీయ వతిభానంజనితము లైన కవితా 

శిల్పకల్పనల లనంతముగా 6 జేర్చి, కథావరిమాణమును | బబంధవస్తువున కనువైన విధ 

ముగా విసృత మొనర్చెను, కావున నీవరిశిలనమునం దీ కిందియంత ర్విభాగములు 

పాటింప ననరన మైనది. అవి: 

1. సంస్కృత పురాణానునరణము. 

ఏ, మారనయనువాదానునరణము. 

వ్, సంన్కృతా _ధోభయపురాణాను నరణము. 

ఈయంతర్విభాగ ములం దీ కిందియంళశములు [పథానముగా, బరిశీలింవంబడును, 

1. నంన్కృతమార్మ్థండయపురాణమునం దున్న కథను వెద్దన యె ట్రనున 

రించెను ? 

బి, నంన్కృత మార్శ_ండేయవురాణమునందలి కథకంటె మనుచరి తమునందు 

గల విశేషాంశము లేవి? వానికల్పనకు మారన యెట్లు తోడ్చడెను (| 

లె, మనుచరి తమునందు సంన్క్మృతాం ధోభయపురాణక థా౭శములను మేళవించి 

రూపొందిచినకల్పన లవ్వి ? 

వెవిభాగములం దీయంతర్విభాగాంశములను వివరించి వ క్తవ్యాంశమును తేంటపయప6దగి 

యున్నది, 

వస్తువి సృృతి : 

నంన్కృతమార్కండేయవురాణమ. న వసి 6ి శ్లోక ములలో. జెప్పంబడిన స్వారోచిష 

మనుసంభవకథను మారన 145 గద్యసద్యముల లో రచింప6ంగా నల్పసాని వెద్దన 570 

గద్యపద్యములకు( బెంచి యా జాశ్యానముల [వబంధ ముగా నిర్మించెను, 

కథను వెంచుటకు వెక్కుమార్గములు కలవు. కథలో? గొన్నినూత్నపాతలను 

(బవెళవెట్టియ,  సనన్నివేశముల( బెంచియు, |బథానకథతోపాటు పతాకకొథలవంటి 

యుపకథలను గల్స్పించి, యవాంతర పయోజనములను జోడించియు. గథను బెంచ 

వచ్చును. మహాభారతమునందలి దుష్యంతమహారాజుచర్మితము నాటకముగా( దీర్చి 

దిద్దిన కాళిదాను ఈపద్ధతి ననునరించెను. _ ఆల్లసానివెద్దన మూలకథ|వకారము చెవ్బ 

వలసినవా6 డగుటచే నన్ని వేశములను గాని,  అవాంతరకథలనుగాని కల్పింపలేదు. 

వరూథినికి( జెలులను కొందఅ6 గల్పించి వనవిహారమున( [బవేళవెక్తైను గాని వా రవ 
థానపాతలు. మూలమునందు. గథాకథనమున. బేర్కొన (బడిన నంగ హాంశములలో 

వివులవర్ణనమున కవకాశము గలవాని నెన్నుకొని, _పకరణొచితము లైన వివిధకల్పి 

తాంశోములతో వానికి. బుష్టియొనర్చి సహజరమణీయము/గ. బెంచి రచించుట మజియొక 
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యు _త్తమమార్హ ము. నన్నయాదులు భారతోపాఖ్యానములందు( దాటించిన రచనావిధాన 

మిట్టిద. మారన యనునరించిన విధమును నట్టిదే. పెద్దన యీవిధానము (గహించి 
సమః (గకావ్య పణాళిక యందు వజచియుంచుటచే బరిమాబమున నది విపులతరమైనది. 

ద్దన మూలముకంచె( బెంచి రచించినయంళములలో ముఖ్య మైనవి యివి : 

(1) శకమహర్షిని మరవింవ( గలిగిన నిక్టితేందియు(డు [వవరు(డు. అతని 
గుణములను రేథామ్మాతముగా జెవ్చి విడిచినా(డు సంన్కృతివురాణక ర్త, పెద్దన నాయక 

వర్ణనావకాశమును గల్పించుకొనెను. అరుణానృదన గరమును, ఆందలి దాతుర్వర్గ్య 

మును, అందు వసించు సోమయాజి |పవరుని యంతర్చహిన్వ్వరూపగుణములను, సంసా 

రమును, శిష్యగణమును, అతనివై రాగ్యమును, ఆతిథిసేవానిరతిని, తీర్థయా తాభిలాషను 
విడమరచి నోరార కీ ర్రించినాండు, 

(2) జొషధసిద్దుని యాక్ళతిని నమూలకముగా వర్ణించెను, 

(క) |వవరు( డొషధసిద్ధున కొనర్చిన సవర్యలను, వారిరువురకు జరిగిన నంఖా 

షణమును మూలాతిశయముగను, పాతనస్వభావనిరూపణనమర్థముగను విపులముగా 

వర్తించెను. 

(4) సంన్కృతపురాణక ర్త హిమాలయ రమణీయద్భృశ్యముల నభినివేశముతో 

రచించెను. అత( డాగిరిని నానావనవణాన్వితముగను, యక్షకిన్న రగంధర్యాది దేవ 
గణనంకులముగను, నానావిధతరుపువ్పశకుంతమృగ నంభరితముగను దర్శించి నిసర్ష 

(పకృతిసౌందర్యవిసా సి వలె వర్ణించెను, పెద్దన పురాణక ర్రహృదయమును గహించి 

పామగిరివిలానమంత యు దెను (గున బునన్సృష్టై చేయుటయే కాక దాని కున్న పౌరాణిక 

మహత్యము పోషింప (బడునట్టు బదరీనారాయణ కేత్రమును, కాళగళురహన్యవిహారస్థల 

ములను వర్ణించి, వుణ్య ష్యెతనందర్శనగారవభావ మేర్పజచెను, వరూథిని వసించిన 

కోనయొక్క_వర్దనము మూలమునందలి కొన్ని శ్లోకములయొక్కభావములను (గమబద్ద 

మొనర్చి వెదన రూపొందించిన _పకరణోచితరూపకల్పనము. 

(ఈ) పాదలెవము కరంగిపోయిన దని తెలిసికొనిన [వవరు(డు నిత్యకర్మహాని 
కలుగు నని వగ చినట్లు మూలమున. బేర్కొనంబడియున్న ది. వెద్దన [ప్రవరుని విషాద 

థాచొదయాదుల (క మోన్మీలనమును వర్ణించి బంధువులను పేరుపేరున! దలంచి వెక్కి 
వెక్కి దుఃభించినట్లు విపులముగను, నహజముగను వర్ణించెను. 

(6) వరూఖినీ సౌందర్యమును, సా క్రికభావోదయాదులను, వరూఢినీ |వవరుల 

నంభాషణమును వెద్దన తన చతురవచనరచనాపాండిత్యము సర్వము వెచ్చించి రచించి 

తెలుగున నిట్టినన్ని వేశచి తణము “నభూతో నభవిష్యతి యని కీర్తిగాంచెను. మార 
నయు నిప్పట్టున ననంతశల్పసంపదను (గుమ్మరించి వెద్దనకు మార్గదర్శి యయ్యెను. 

నాడు మనుచరిత్రము |వబంధ మగుటకును, నేడు మనుచరి, [తము (బతుకుచుండు 

టకును ఈరమణేయఘట్టమే మూలకారణ మనుటలో నెట్టినందేహము లేదు. ఇది వెదిక 
ధర్మ నిష్ట మగు శాంతమునకును భోగ కశిలసుందర మగు నిం_దియనుఖతృష్ణకును 

ర 
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జరిగిన యపూర్వునంఘర్ష ణము. వెద్దనగారినుకుమారమధురో కి కవూర్యముగ లభించిన 

యామంతణము. 49 సంస్కృత శ్లోక ముల యీఘట్టమును మారన 25 గ ద్యపద్యము 

లలో [వ్రాయగా బెద్దన 54 గద్యవద్యముల లో. బెంచి రచించెను, 

(7) వరూథినీవిరహవర్ణనము మూలమున 7 శ్లోక ములు మా|తమే, మారన 

దానిని రెట్టింపుచే సి 7 పద్యములలో |వానెను. పెద్దన దానిని 64 గ ద్యపద్యములలో 

విసృత వర్ణనముగా మార్చెను. అష్టా దళవర్ణనాభిమాని యగు (వబంధకవి యగుటచే 

నీయవసరమున వ్మిపలంభశృంగారము నకు బోషకముగా వివిధమన్మథదశాంతరములను, 

సూర్యా సమయ, సంధ్యాతమశ్చందోదయతారకానముదా యజ్యోత్సా్నాదులను, అనంగ 

గంధవహచం[దోపాలంభనములను, ఉదయనంధ్యావర్ణ నములను, చెలులసాంత్వన వచన 

ములను, బు ష్పోద్యాన విహరణ మును, బుష్పాపచయాదులను వేర్వేర వర్ణించి యుద్దీపన 

విభావపభావశోభ కన్నులకు గట్టునట్టు వర్షించి ,పబంధ వర్ణ నామర్యాదల కొక మార్గము 

వైచిపెపైిను, 

(8) నంభో గళృ్ళంగారరసాలంబనము లైన వరూథినీగంధర్యకుమారుల సంభా 

షణ విహారవిలాసాదుల వర్ణనము పెద్దన సంస్కృత వురాణముకంటె నెక్కువ విపుల 

ముగా రచించెను. 

(9) న్వరోచిని నపరదుష్యంతునివలె రాణించునట్లు మూలాతిశంసముగా నాతని 

జాల్యయావనబలగర్వవిహారములను వెద్దన వర్డించెను. 

(10) మూలమున మాటమాతముగా నున్న స్వరో చిమృగయావిహార వర్ణనము 

మనుచర్మితమున నలుబదియెదువద్యముల వి న్తరము న్యాకమించినది. పెదన్నగారి 

స్వీయ పత్యజానుభ వమ యీఘట్టమున స్యరోచి కంట(గట్టబడిన దని విశ్వసింపవచ్చును* 

“యుగవిగనమయనముద్భూతజీ మూత పటల ము వోలె” నున్న గగనరేఖయు, “తుండము 

లేని యేను(గుల'వలె నున్న వరాహపోతములు, వివిధవన్యమృగ పక్షిత తులు, మృగయా 

వినోదయాతాసన్నాహములు, బహువిధములైన వేళ్లతో, దిలువ(బడు వేటకుక_లు; 

పంతము లాడుచు పరువులు తీయు వేటకాండ్రగుంపులు, “నానివీవు లదుర గొణంగి 

తిట్టుచు నేకుంగజచి నట్టి కుక్కగం డ్లనంగ మూతి నరపమీనములతో నొప్పి పందివలలు 

మోయు బోయముదుసక్టు, వేటసంరంభము, విశ్రాంతి, _ ఈ వరునలో వర్షింపవలె నన్న 

క వితాకళలో( బండిన యనుభవ ముండియుండవలెను. 

(11) రాక్షసాకృతిలో నున్న ఇందీవరాకునితో6 జరిగినపోరు మూలమునకంపె( 

పెద్దన పబంధమున( బెద్దదై సంకులనమర మై పీరరనవి శాంత మెనది. 

(19) మనోరమాన్వరో చుల వివాహవర్ణనము మూలమున; [బస్తావవశముగా 

నొక శ్లోక మున, జెప్ప(బడియుండ దాని నొక యాశ్యానమున నాల్గింట మూ(డువంతు 

లుండునట్లు పెంచి రచించెను. పెద్దన తనకాలమున మహారాజులయిండ్లలో జరిగిన 

వివాహవై భవములును తెలు(గువారి యాచారవ్యవహారములును ఆంద గించునట్టు దానినీ 

జితించెను. తిక్కాన్నగారు భారతమున రచించిన యు త్తరాభిమన్ముల వివాహవర్ణ నము 
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వలె నమూలక మె తెలుగుల వె శిష్ట్రము దెటవజచునట్టు సెదన రచించి వర్గనావటి 
మూలా ది a _— 

మను, జాత్యభిమానమును (బబకటించుకొనెను, 

(18) ఇందీవరాక్షమనోరమావిభావసీకళావత్యాదులవృత్తాంతములు మూలమున 

కంటె _(పత్యంగపరిపుష్టము లై, నాతివిపులములైె స్వయంసమృద్ధము లై, యుండునట్లు 

వెద్దన వానిని6 దీర్చిదిద్ధెను. 

(14) స్వారోచిషమనువర్ణనము మూలమునకంటె విప్పలముగను, గంభీరము 
గను నొనర్చ్బెను. 

(15) దశావతారస్తుతి యమూలక మైన విపులరచనము. 

సిదమైనవస్తువును బెంచి రచించుటలో. గవికి వస్తు న్యభావమునకు విరుద్ధము గాని 

కల్పనము కావలెను. పలువురు కవులు స్వీయకల్చనాళ'క్తిచే మూలమును బెంచుట 

కాంచుచుందుము. కొని, క థార్థ ములును, కల్పనలును ఆవినాభావముగ నేకమగుట కొందజీ 

కావ్యములందు మాతమే కనుపట్టుచుండును, అందులకు( గారణ మొకటి యె యుండ 

వచ్చును. కావ్యమున( గొన్నికల్పనలు _పతిభాస్తోరకములు నై యుండును. అందు 

మొదటివి కావ్యరనమును బోషించును; తరువాతివి కవిలోకజ్జతను జాటును. వతిభా 

సో్పోరక ము లై నకల్చనలు కథార్థములతో సీరక్షీరన్యాయమున( గలనియుండును* 

పాండిత్యసోోరక ము లైనకల్పనలు తిలతండుల న్యాయమున( గదిసియుండును. రసనకావరశీ 

రచనమున మొదటిమార్గమును, వస్వోలంకార్యపధానరచనమున రెండవవద్ధతియు నుపా 

దేయము లగును. (వకరణోచితముగా నీరెండువద్ధతుల నొకేకావ్యమున ననునరించిన 

క వివర్యులును మనసాహిత్యమున 6 బలువురు కలరు. అట్టివారిలో బెద్దన ముఖుడు. 

వరూఢినీవ్యతాంతమున( బెద్దనకల్పన లన్నియు శరనీరన్యాయమును దాల్చినవి. అట్టి 

పద్ధతికి మారనయే తోవచూవినవా(డు. ఇంక న్వరోచివృత్తాంతమున, బెద్దన కల్పనలు 

తిలతండులన్యాయమును గావించినవి. అవి వెద్దనవ్యుత్చ రికి దార్కాణములు, 

మనుచరిత్ర వస్తువి సృతిపై మారన రచనా (పభావము : 
మారన స్వారోచిషమను సంభ వక థావస్తువును జెంచలేదు. కాని, వెద్దన వెంపు( 

జేయుటకు వలయునూచనలను ఊ _కివిశేషముచే నేర్పణిచిన కిల్పని కే పములందు దాచి 

యుంచెను. వెద్దన వానిని. గొల్ల.గొవెను, అట్రివానిని6 గొన్నింటి నిచ్చట! బేరొ్మ_నుట 
దు రా రు వి 

యగుచున్నది. 

1. కావ్యారంభము వై మారన పభావము ; 

కావ్య ముదాత్తగంఖీరముగా నారంభింపంబడవలను, నంన్కృతాం ధోభయపురాణ 

కథలు |పవరునిగుణకీ ర్తనముతో నారంభ మగుళున్నవి. అల్పసాని వెద్దనయ నించుమిం 

చ ట్రే (పారంభించెను. కొని, నూక్ష్ముద్భష్షికి- ఆముగు రొనర్చిన కోథారంభములందును 

గొంతభేదము కానరాక పోదు. సంస్కృత పురాణమున దింజాతిపవవరుని పరిచయము 
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చేయుటతో నారంభ మై, యాతనిహిమాచలయా కాక థ నోన్ముఖమైన వేగముతో 6 గథ నడచి 

నది. మారన మూలమునందలివేగమును తగ్గించి కథాగతియందు6 గొంత నిలకడ కలి 

నొించెను, అట్లు చేయుట కత డుపయోగించిన సాధనములు క వితాక థాశిల్పములు. 

కో క్ శ్చి ద్దిజాతి( పవరః పురేఒభూ దరుణాస్పదే 

వరుణాయా స్తే విపో రూ పేణాత్యశ్వినా వపి॥ (58.5) 

అసి సంస్క్బృతక థారంభము. ఇందలి యంశము లెవ్వియును విడువక మారన యిట్టు 

రచించెను, 

క. వరుణాతటినీతటమున 

వరుణాసృద మను పురమునం దతులగుణో 

త్తరుండు గల( డొకధరణీ 

నురవరు. డశ్వినులకం టె నుందరు( డెందున , (మారన 4.219) 

సంస్కృత మునందు ద్విజాత్మి సవర, వుర, అరుణాస్పద, వరుణాతటశ బ్రములు శ్లోకమున 

నిలివిన క్రమమును దెలుంగున మారన సాశాద్విరుద్దముగా మార్చెను. ఈమార్పువలన, 

గథానాయకుని గుణకీర్తనము నందుకొనుచున్న కథావేగము మందగించినది. నదీతట 

మున నున్నదొకనగరము, దానియం దొక భూనుర[పవరు(డు నివసించుచుండెను; అతడు 

గుణి ధోత్రరు(డు, ఆశ్వినులక చె నుందరుడు. అనుసరికి నాయక వర్గమున కొకవాతావర 

ణము నిద్ధముచేనిన ట్రగుచున్నది. నంన్క్హృుత శ్లోక ముయుక్క అన్వయ! కమమే తెలుంగు 

వద్యముయొక ,- నిర్మాణరహన్యము. కాని, ఆతెలుంగుపద్యముయొక్కయొత్తుగడలోని 

మారన వై ఖరి పెద్దన కెంతయో నచ్చినది. తనమహ్నాపబంధము నారంభము చేయుచు 

మారన యడుగులో నడుగుంచి వద్యమెత్తినాడు. '““వరణాద్వీవవతీతటాంచలమునన్ "' 

అనునరికి మారన గుప్పున జ్ఞవ్మికి రాక మానడు. 

గుణో త్తరుం డైన నాయకుని నుచిత మైన వాతావరణమున( (బతిష్టించి (వదర్శిం 

చుట మారన నూచించినమార్గము. దాని ననువదించుచు( జిన్నయుపాఖ్యానమును రచించు 

చున్న మారన యామార్శమును విస్తరించి చూపలేదు. వెద్దనకు( దగినంతయవకాశము 

కలదు. అందువలన నత(డు గుణో త్రమ మైనపురమును, జాతుర్వుర్హ్యిమును సృష్టించి 

నా(డు, అబ్బి వయత్నము “పురమొవ్వున్ మహికంఠ హారతరళ స్పూర్తి న్విడంబించుచున్ ” 

ఆని వురవర్గనము ముగించినప్పుడును, అచట పుట్టిన చిగురుకొ మ్మైవచెవ” యని పుర 

(పజావర్ణనము ముగించునప్పుడును సృ ష్షము కాక పోదు. 

వెద్దన యీవర్ద్ణ నమంత యు! 'బవరుని తీర్ణయా క్రాభిలాషను బలపజ చుట కై. చేసీ 

నాడు. అనా సికల్పనము కథాతాత్ప్సర్యమునకు భిన్నము కాక పోషక మయ్యెడి దని 

భావము. పెద్దన మూడవపద్యమున (బవరు€ ' “'డాపురి? బాయకుండు” నని చెప్పినాండు * 

అట్లు చెవ్చుట కీవర్ణన మొక హేతువు. ఎట్లు ? అత(డు పుట్టినదాది యానగరము వీడి 

యెచ్చటకు, బ్రోయియుండ్లలేదు. దానికి( గారణములు పెక్కులు కలవు. ఆపురము నదీ 
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తటాంచలమున నుండుటచే నర్వకాలనమ శీతల సౌఖ్య మబ్చి యాపురవాసుల కత్యంత 

సౌఖ్యద మగుచున్నది. అంబరము నంటు కోటగోడ లుండుటచే. బురము శ్మతుభీతి లెకనుర 

తేతమయి యున్నది. చం్యదునిలోని మచ్చలను నెతము ధవళిత మొనర్చు సౌధనుధాకాంతి 

నిష్టల్మష మైన నగరచరితమును జాటుచున్నది. ముది మదితప్పిన _బహ్మను మెచ్చని 

విప్మపవరుల కాపురి నివాన కేంద మగుట చే దవరు(డు విద్యాభ్యానమున కెచ్చటకు 

నేగవల సినయగత్యము లేక పోయినది. సామాన్యముగా నొక|బాహ్మణు(డు దేశాటనమునకు 

బయలుదేరుటకు విద్యాభ్యానము కాని, శ్మతుఖీతి కాని, ధనార్జ్దనము కాని, ఆహారనంపాద 

నము కాని, విషయనుఖలోలుపత్యముకాని, తీర్థయ్మాతాభిలాష గాని కారణము కావచ్చును. 

చెద్దనతనకల్పనాచాతుర్యముబే నొక్కాచివరిదానిని దప్ప మిగిలినకారణము లన్నియు. 

_బవరున్మిబతుకులో! బొడసూపనట్టు వాతావరణము సృష్టించినా (డు. పురచా తుర్వర్హ్య వేశ్యా 

వర్గనరహన్యము కథాపయోజనము నంబంధించినంతవజ కిది. వీజ[ పాయ మెన మారన 

నూచనము వెద్దనకా వ్యమునందు సుశాభాసంపన్న మె విసృతి( దాల్చినది. 

లి పవరునకు నామకరణము చేసినవాడు మారన ; 
అలి నంన్క్హ్భృతమున నామరహితు6 డై యున్న (జాహ్మణ (పవరునకు, _బవరాఖ్య నిచ్చి 

_పసిద్ధికి( దెచ్చినవా(డు మారన. అతడు చేసిన నామకరణమును మనసార సమ 

రించి చేతులార నదెపదమును పద్యమున (గ ఖీంచి వెట్టుకొనినాండు పెద్దన, 6 మారన 

(శేష్టవాచకమును సంజ్ఞా నామవాచక ముగా మార్చుటతో పాటు తనయనువాదమున 

మూలాతిశాయిగా నత( గతులగుణో తరు డనియు, ఉదాత్తు( డనియు వేర్కొనెను. 

నాయక న్వరూవగుణవర్ణనా వనరమున( బెద్దన కిరెండంశములు కొన్నినూక్ష్మము లెన 

మార్గములను స్ఫురింపంజేసినవి,. మారన పవరాఖ్యుని వర్ణనము వృత్తమున నెత్తుకొని 
నా(డు. వెద్దనయు వృత్తమే గైకొనినాండు. కాని, యొ యొకవృత్తముతో? దనివి నొందక 

యెనిమిది పద్యములు నిలిచి వర్ణించినాడు. మారనగారిచంపక మాలలోని యా దిలఘువుల 

[దుతగతిని మార్చి యాదిగురువై న యుతృలమాల నె తికొని విలంబితగతిని న్ఫురింవ( 

జేయటలో? బెద్దన హృదయ మదియేనేమో ! 

లి. “'చోద్యము'లపన క్తి మారననుండి గహించినదే : 

వవరు( డె డొషధసిద్దుని 'నిమ్మహి, విశేషవు( జోద్యము లేవి నూచి తీ వచ్చుగ. 

జవ్పవే' (4.215) యని (పౌర్థించినట్లు మారన. అద్భుతము లైన లోకవిషయములను 

ర. చూడుడు : విశేషములకు “ఆధభ్యానశిల్చాధ్యాయము".వుటలు, ౨[0; 211, 
6. (శ్రీ చేకుమళ్ల అచ్యుతఠావుగారు. “మూలకథయండు బాహ్మణ్మ్యవవరు( డనియే యన్నది, 

అనయా (వాహ్మణ్యశేష్టుం డని యర్థము. ఆతని పే రెద్దియో కాన్సింపదు. కావున మను 

చరి తలో నున్న వవరనామము అల్లసాని వెద్దన్న యిచ్చిన దె” (ఆం.వా,చ .జెభా.186ివు. 

అధన్ఫూచిక) యని (వాసేరి. కాని, యది సరికాదు. _వేవరునకు నామకరణము చేసిన 

వాడు మారనకవియే. మారన పెట్టిన పేరునే [గహెంచి వెదన మనుచర్మితమునం దతనికి 
(బత్యేకవం క్రీత్యము కల్చించెను, —' మనుచరి,త మూలము, డాం పల్తా దుర్గయ్యగారు. 
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గహింపలె ననెడి _పవరునిచిత వృత్తి నాక వి చోద్యములను గూర్చి యడుగుట లో. (బద 

ర్మించెను, సిద్ధుడుకూడ _ ''ఆనేకదేశముల్ గచ్చర నేను _దిమ్మరితి. గాంచితి నం 

దొగి. బెక్కుచోద్యముల్ ” అని యతన్నివళ్నకుం దగిననమాధానము చెప్పినట్లు 

చితించినాండు. 

పెద్దన మారనక వి పయోగించినశబ్దమును, తదర్థమును, త త్పయోజనమును 

భంగ్యంతరమున( దనకావ్యమున. [బయోగించుకొనెను. ఉదాహరణమునకు : 

శా, “ఏయేదేశములం జరించితిరి మీ రేయేగిరుల్ చూచినా 

రేయే తీర్థములందు [గుంకిడితి రేయే ద్వీపముల్ మెట్టినా 

రేయే పుణ్యవనాళి( గుమ్మరితి రేయేతోయధుల్ డాసినా 

రాయా చోటుల( గల్లు వింతలు మహాత్మా! నా కెణీంగింపవే ? 

ఉం ఓీచతురాన్యవంశక లశో ధివూర్ణ శశాంక ! తీర్ధయా 

తాచణశీలినై జనపదంబులు( బుణ్యునదీనదంబులుం 

జూచితి; నందు నందు గల చోద్యములుం గనుగొంటి నా 

పటీరాచలపశ్చిమాచలహిమాచల పూర్యదిశాచలంబులనే. (మను, 1.68, ౮) 

ఈ|పసిద్ధ్దపద్యములందు( బవరు(డు సిద్దుని వింతలు చెప్పు మనియడుగుటయు, సిద్ధుండు 

చోద్యములు కనుగొంటి నని పల్కుటయు మారన్నపభావమే. మారనపురాణమున 

సిద్దు, డనేక దేశముల. (దిమ్మరితి నని చెప్పుటవలన( బెద్దన పబంధమున(|బవరు6 

“డేయేదేశములం జరించితిరి? యని పశ్నించుట జరిగినది, పురాణ పవరు( 'డచ్చుగ6 

జెప్పవే యని వెడంగా. [బబంధ పవరు(డు “విభజించి యడుగి( గుతూహలవడినా(డు. 

విభజించి యడుగుటకు విస్తరించి చెప్పుటకు, పెద్దన (పబంధరచన  మవకాశము 

కలిగించినది. 

మారననుండి |గహించిన 'చోద్యిమనుశళబ్దమును శిల్ప దృష్టితో బెదన తన 

కావ్యము నందు( గూర్చినా (డు. (పవరుండు హిమగిరివిశేషముల. గాంచి “తలమె (బహ్మకు 

నైన నీనగమహత్యం వెన్న ? నే నియ్యడం గల చోద్యంబులు వేపు గన్గానియెదం 

గాకేమి?” యని భావించుటవలన నాపాతశీలపోషణసాతత్యమును, పూర్వాపరక థార్ధ 

నమన్యయమును సిద్ధించుచున్న వి. 

4  కొషధహీను( డైన [పవరు(డు విచారించిన విధమును చితీంచుటకు 

మారన పణాళిక యువకరించినది : 

హిమవారి( వెరసి కర(గిపోగా పాదలేవపరమౌషధవిహీను (డై (పవరుండు దుఃఖ 

పాగరమున మునిగాను. ఈ ఘట్టము మూలమున నిట్లు కలదు : 

లో, ని భష్ట పొదలేపోఒథ చిరేణ జడిత[క్రమః 

చింతయామాస కి మిదం మయా ఒజ్ఞానా దనుష్టిత మ్॥ 
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కో. యది (పలేపో నష్టో మే విలీనో పామవారిణా 
౩ లో౬తిదుర్గమ శ్వాయం దూరం చాహ మిహాగతః॥ 

శ్లో. వయాస్యామి |కియాహాని మగ్నిషకూషణాదికమ్ 

కథ మత కరిష్యామి సంకటం మహదాగతమ్॥ 

నో, ఏవంగతేతు వ శ్యేయం యదికంచిత్ తపోనిద్మ్ 

సనమమోవదిశే న్మార్గం గమనాయగ్భహం (పతి॥। 

మార్కండేయ ఉపాచ : 

శ్లో. స ఏవం చింతయ న్విపో బ్యభామ చ హిమాచలే 

(భష్టపాదౌషధిబలో వైక్షబం పరమం గతః॥? 

మారన: 

కం. అని తల(చి నిజగ్భుహమునకు. 

జనం గడ(గుటయుం బదములు జడభావం బొం 

దిన నద్ధరణీ దెవుండు 

దనమది వెజంగంది యవ్విధం బేమియొకో | 

కం. పామవాది. గరంగి మతా 

దములం బూనిన నదొషధము పోవుట జో 

ద్యము గదిరె నిష్ప డక్క_ట | 

గమనరయం బుడిగ ననుచు; గడుదుఃభితు(డై , 

ఆ. ఇంతదూర మెన యిగ్గిరీందమునకు 

నేల నన్ను దైవ మిట్టు తెచ్చె 

నెవ్విధమున నింక నె నింటి కేంగుదు 

నేమి సేయువాండ? నేది తెరువు? 

తే. నిత్యనై మి త్రికము లైన నిభిలకర్మ 

ములకు నాజడి యిట్టులు పు్జె వెడంగ 
నైతి నింటికి. జనునుపాయంబు వెండి 

కావ(గ నిచ్చట నొకతపోధను(డు లేండె? 

చ, అని కడువంత( గూరుచు హిమాదితటంబున సంచరించు.,,.., 

(మారన. 4, 225_228) 

చెదన : 

మ ఆత౯డ బ్రావధహీను( డై నిజపురీయాతామిళత్కా_తుకో 

ద్దతి( టోవన్ సపదిన్బుటా ర్తి? జరణద్వంద్వ్యంబు రాకుండిన 

7. మార్కం, మహాప 58, 27.29; 98.84. (80.81. హిమవన్నగవర్హ నమ్మృు, 
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న్మతి( జింతించుచు నవ్విధం జెణి(గి హా! న న్నిట్లు దెవంబ! తే 

చ్చితె యీదూరవన,పదేశమునకున్ సిద్ధాపదేశంబునన్. 

క. ఎక్ళుడి యరుణాస్పదపుర 

మెక్కాడి తుపాన్నాది? (కొవ్వి యే రాందగునె ? 

యక్క్టాట మును ననుదెంచిన 

ది క్కిది యని యొజు(గ; వెడలుతెజ( గయ్యదియో | 

మ. అకలంకొషధ స త్త్యముం దెలియు మూయాద్వారకావంతికా 

శికురు మేతగయా వయా గములు నే సేవింప కుద్దండగం 

డక వేదండవరాహవాహరిపుఖణ్ల వ్యా ఘ మిమ్మంచు(గొం 

డకు రా(జెల్లునె బుద్ధిజాడ్యజనితో న్మాదుల్ గదా! [శ్నోతియుల్, 

సీ, నను నిముసంబు గానక యున్న నూరెల్ల నరయుమజ్జనకు( డెంతడలు నొక్కొ: 

యెపుడు సంధ్యలయందు నిలు వెళ్ళనీక న న్నోమెడుతల్లి యెం తొఅలునాక్కొా : 

యనుకూలగతి నాదుమననులో వర్తించు కులకాంత మది నెంత కుందునొకొ 

గెడ దోడునీడ లై (క్రీడించు సచ్చాాతు లింతకు నెంత చింతింతు రొక్కొా! 

గాః 

తే. యతిథిసంతర్పణంబు లే మయ్యె నొక్కా 

యగ్ను లేమయ్యె నొక్కా నిత్యంబు లైన 

కృత్యముల. బాపి దైవంబ! కినుక నిట్లు 

పాజవై చికె మిన్నేణువడ్డ చోట ! 

క, నను నిలుసేరునుపాయం 

బొనరింవ(గ 6 జాలు నుక్ఫతి యొక. డొదవ(డొకో 

యనుచుం జింతాసాగర 

మున మునిగి భయము గదురః: బోవుచు నెదురన్. (మను, ప్ర 14-15) 

చెమూ(డుభాగములను బోల్సిచూచినచో సంన్థ్భత పురాణక ర్త నుండి వెద్దనవజ కేఘట్ట 

మును జి|తించుటలో నొక |కమపరిణామవికానము కన(బడుచున్న ది. మాలమునం దున్న 

భావములకంచె( గొన్ని వినూత్నము లైనవి జోడించి మారన యొక! కమమును [బకటిం 

చెను. భయము _ చింత _ వితర్మము _ ఆశ్చర్యము _ దుఃఖము _ భయాతిశయము_ 

ఆత్మనింద _ ఆచవేగము _ _వత్యాశ _. యనెడుభావములతో6 దోషింవంబడినదు?ఃఖాతి 

శయము మారన కల్చించెను. ఈ|కమము మూలమునందలిదానికందె రమణీయముగా 

నున్నది. వెద్దనయు నించుమించు మారన|[పణాళికనే స్వీకరించి బంధువియాగదుఃఖ 

మునుగూడ మధ్యం జొవ్చించెను, ఆదియం దున్న భయమును అంతమందు నిలిపెను. 

“సపదిన్సుటా ర్తి యేనునమానముతో( [దారంభించి, 'చింతాసాగరమున మునింగొ నని 

చెప్పి దుఃఖభావోదయపరిణామవికానములను వ్యంజింప(జే నెను. 
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మారన నన్ని వేశాచిత్యమును బోషించుచు. (బ్రయోగించిన యమూలకము లైన 

కొన్ని వాక్యములకు పెద్దన మురిసి, వానినే తనకావ్యమున నొకటికి రెండుసార్లు వాడుకొని 

నాడు. ఉదాహరణమునకు “ఏల దైవ మిట్టు తెచ్చె - ఇంతదూర మైన యిగ్గిరీం్య దము 

నకు” _ అన్నమాటలలోని విధివిలాసవై చితీవితర్మరూప మైన దై వస్మరణము పెద్దన 

కెంతయో నచ్చెను. అందువల ననే “హా దై వంబు ! తెచ్చితె యీదూరవన।|పదేశమున 

కున్” _ అనుమాటలకోనే _పవరునివాక్యములను ారంభింప( జేసినాడు. అంతటితో 

నాగక “దైవంబ।! కినుక నిట్లు పాజవై చితె మిన్నేయవడ్డచోట” నని మజియొకసారి 

నోరార పలి్మంచినా(డు, “ఎమ్యిధమున నింక నే నింటి కేంగుదు? నేమి సేయువాండ 

నేది తెరువు” ఆను మారనవాక్యములే వెద్దన కొలదిగా మార్చి “అకృ_ట | మును నను 

దెంచినది కిది యని యెయm(యగ; వెడలుతెణ( గెయ్యదియో ఇ యని తనకా వ్యమున 

నుపయోగించుకొనినా(డు ! 

[(ప్రవరుండు “'మత్ప్చాదంబులం బూసిననదాషధథము వోవుట చోద్యము గదిర 

నని యన్న మాట లమూలకములు. ఆమాటలలో నాయాషధ[పభావము వై నాతని కెంత 

గౌరవభావ మేర్పుడెనో వ్యంగ్యముగా. జెప్పంబడినది. వెద్దనయు “నకలంకౌవధన త్త్వ 

మును దిస్తావించెను, కాని యది కరంగిపోయినందుల కాశ్చర్యము వ్య క్తముచెయించ 

లేదు. మారనరచన మిప్పట్టున నుడాతముగను నహజముగను నున్నది, 

మూలమున(|బవరు( డిదియంతయు, దనయజ్ఞానవశ మున, గలిగిన దని వాపోవును. 

మారన దానిని “వెడ(గ నైతి” నను నాత్మనిందచె స్ఫురింపంజే నెను. మారనవాకన 

మునే పొడుగించి పెద్దన “బుద్ధిజాడ్యజనితోన్మాదుల్ కదా (శ్నోతియుల్ ” అని పలికించి 

నాడు. పెద్దన యిప్పట్టున! దాను పవరునియందు( గల్నించిన తీర్థయా,_తా భిలాషయు. 

గుటుంబసొఖ్యమును సార్థక మగు నట్టు రెండుపద్యములను రచించి కధాకథనశిల్పమును 

దక టించెను. 

మూలమునం దీఘట్టము లో నొ దిగియున్న హిమవన్నగవర్గనమును మారన వడ 

లను, వెద్దనయు మారనమార్ష్గము నె యనునరించెను. 

ర్. వరూథిని మణిమయవేదిక వై ( గూర్చుండి వీణాగానమువేసె నను కల్ప 

నకు మారన మార్కండేయపురాణము తోడుపడినది : 

ఈయంశమును గూర్చి డా. పల్డా దుర్గయ్యగా రిట్లు వాసీయుండిరి. '““వరూథిని 

నహకారమ్ముకింద శశికాంత వేదిక పై నుండి వీణాగానము చేయట యను కల్పనమును 

వెద్దన మారనమార్శ_ండేయపురాజమునుండియే [గహించెను. ఇందలి [పథమాశ్వాస 

మున దుర్వానునితపోభంగము చేయటకు పహిమాచలమున నేతెంచిన “వపు వను 

నచ్చరలేమ 
క, చొచ్చి మునీశ్వరు( డున్నెడ 

యచ్చోటికి _కోశమ్మాత మగుట యెతీగి చం 
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చచ్చూతలతాంతరమున 

విచ్చలవిడి చం్యచకాంత వేదికమీ(దన్ - 

జే. ఎలమి గూర్నుండి యెలు(గాతి యింపు మిగుల 

వట్టి మాకులు చివురులు వెట్ట నతివ పాడె. (మారన. 1.25 -_ 26) 

అను మారన నునునరించి పెద్దనకూడ వరూథినికథలో వరూధిని సహకారతురుతల శీతల 
శశికాంతశిలాతలమున గూర్చుండి యింపు తొలుకాడ వీణ వాయించుచు. బాడినట్టు మనో 

హరముగ( గల్పించెను. నంన్క్మృతమార్కుండేయపురాణమున వరూధినికథలో గాని 

వపు వను నచ్చరకథలో గాని యిది లెదు. దీనిని వవువృత్తాంతమున మారన కల్పిం 
పంగా బెద్దన దానిని వరూథినికథలోనికి గై కొనెను.” క 

మారన వపువు వీణవాయించుచు పాడె నని స్పష్టముగా, జెప్పలేదు. కాని, చూత 

లతాంతరమున శశికాంతశిలా వె దిక మీద గూర్చుండె ననియు, గాత మెత్తి పాడె ననియు. 

గల్బెంచెను. ఇది యమూలకము. మారనసాంతము. ఇది వెద్దన కాలంబన మయ్యెను. 

అణువంత యాధారము దొరకిన(జాలు అంబరమున కెగందాక (గల దిట్టలుకదా మహా 

కవులు! 

6. వరూథినిని శతప్మ తెక్షణగా( జి తించుటకు మారన మార్గదర్శకు( 

డయ్యెను : 

_వవరున్మిపథమనందర్శననమయమున వరూథిని పొందిన మారవికారమును 
వెద్దన హృదయంగమముగా( జి తించెను, సూక్ష్మముగా బరిశీలించిన చో నీఘట్టము 

నట్టు రచించుట కీ క్రిందిమారనవద్యము మార్గదర్శక మై యుండవచ్చు నని యూషహించు 

టకు ని అగుచున్నది. 

చ. “అని కడువంత( గూరుచు హిమాదితటంబున సంచరించువి 

వుని మకరాంకనన్నిభు వరూథిని నాం జను నాక్కయప్పరొం 

గన లలితాంగకాంతిజితకాంచన విభమచంచదబ్దలో 

చన కలహంసయాన కని నం|భమనంచలితాంతరంగ యె. (మారన. 4.209) 

లి వర్ణనమంతయు నమూలకమైనదె. దీనికి మూలస్థానమున నున్న - 

కో తం దదర్శ భమన్తం చ ముని ష్టం వరూథినీ 

వరాప్పరా మహాభాగా మౌలేయా రూపళాలినీ | (56.85) 

అనుళ్లోకమును గమనించినచో మారన కల్పనాపతిభ వ్యక్తము కాగలదు. మూలము 

నందలి 'ముని_శెష్ట' యను వదమునకు బదులు “మకరాంకనన్నిభు డని సందర్భ 

చిత్యము పాటించి వాడుట దానికి, దార్కాణము. వెద్దన మారన వాడిన “మకరాంక 

సన్నిభి నమానభావము నిదివటి కే 'గహించి పవరునివర్ణనమున నిబంధించియుండుట చె 

8. “వెద్దనార్యునివైయూర్యక వుల వధావము” = దా, వలా దురయంగాతు. 
ద అ బా న! లా ౧ ౬ 
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నిప్పట్టున 'నలకూబరనన్ని భు( డని పేర్కొానెను. మారనరచనలోని “*లలితాంగకాంతి 

జితకాంచన” పెద్దనవద్యమునందు “విద్యుల్లతావ్మ గహ” యైనది. “విభమచంచదబ్ద 

లోచన” “శతప తేకణ"” యెనది. సా తీంకోభావవరనముతో వినూతు పద మావిషషత (1 , సా ్రికభావవర్డ స్నవద్య మా విష్క 

య్. అబ్బురపాటుతోడ నయనాంబుజముల్ వికసింప గాంతిపె 

లుబ్బి కనీనికల్ విక సితోత్సల పంక్తుల ( _గుమ్మరింవ(గా 

గుబ్బ మెయంగు( జనవ గగుర్చొడువన్ మదిలోనికోరికల్ 

గుబ్బతిలంగ( జూచె నలకూబరసన్నిభు నద్దరామరున్, (మను. 2,28) 

ఈపద్యమునందలి నయనాంబుజములు మారనలోనివే కదా! వెద్దన వరూథినికన్నులను, 

విలోక వ1పభలను, వవుల్లనెతవద్మములను, ముఖచం|దు నాకమించు ఎవిశాలన్నేతము 

లను, బి తరచూపుల నాక్క్కాక్కపద్యములో వర్ణించియుండెను. ఈభంగ్యంతరము 

లన్నియు మారన చూవించిన చంచదబ్దలోచనములవే. మారన భావించిన “కలహం 

సయాని పెద్దన కావ్యరంగమున 'రుణంరుణత్కటకనూచిత వేగపదారవింద యై లేచి 

కుచంబులుం దుణుము లేనడు మల్చలనా(డ నయ్యెడం బూచినయుక్కబోంకనును 

బోదియ( జేర నరిగినది. మారన వర్ణించిన నం_భమనంచలితాంతరంగమే యీ కింది 

పెద్దన పద్యమునం దనుభావరూపమున, దారసిల్లినది. 

మ. మునుమున్ పుప్రైడు కొంకు లౌల్యము నిడన్ మోదంబు విస్టర్ణతం 

జెనుపన, గోర్కులు గోళ్ళు దాట, మది మెచ్చుల్ జెప్ప లల్లార్చ, న 

త నుషంగస్టితి అచ్చుపా టొదవు నొయ్యారంబునం జందిక 

లనుకొం జూచె లతాంగి భూనురు( (బపుల్దన్నెతవద్మంబులన్, (మను. 2.80) 
(a 

కొట్టు మారనవద్యమునం దమూలకము లైన భావదబీజములు వెద్దనయం దొక్కక్కాటి 

యొక్కాక్టాపద్యమై యవతరించెను. కాని, వీనిని చెప్పుట యిచ్చట (పస్తుతముకాదు. 

7. (ప్రవరుని తనూద్గతదారుకాంతి మారన కల్పించినదే : 
(ప్రవరుని: గాంచి వరూథిని యంతరంగమున భావించిన విధమును మారన 

మూలాతిరి క్తముగా వర్ణించెను. మూలమున( [బవరుని రమణీయతమాకృతియు, రూప 

మాధుర్యమును, లలిత గతియు, గంభీరదృష్టి యు గాంచి వరూథిని యబ్బురవడి యట్టియంద 

గాండు తాను చూచిన దై త్యసిద్ధగంధర్వవన్న గకిన్నరకుమారులలో కానరాలే దని పేర్షా 

నుచు,ునత౯ డామెను [గపాంచినచో జన్మ సఫలమగుననియు, న దియొక పవుణ్యవి శేష మనియు 

భావించెను.మారన[వవరునిరమణియాకృతిని_“భానురరూపకాంతిజితభావజచందు(డు' అని 

కి ర్లించె ను, రూపమాధుర్యమును నురూపవి భమత్వముచే వ్యంజింప6జే సెను. గంభీర 

ద్సష్షులు వినిర్మలవిలాసద్భక్కు లై నవి. లలితగతి మృదూల్రసధ్ధతి యెనది. మారన వీని 

నన్నింటితోపాటు పవరునికి ముఖాంబు జద్యుతి యు, తనూదతచారుకాంతియు( గల్సించి 
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యతనితేజోమయత్యమును థాసింప(జేసినాడు. కథయందు( దత,ల్చ్పన కున్న సర్గ 

క్యము వెద్దనహృదయము నాకర్షించెను. దానిని _దనివితీర నొక సీనపద్యమున 

వర్ణించెను. 

సీ, వదన్నపభూతలావణ్యాంబునంభూతక మలంబు లన వీనికన్ను అమరు; 

నిక్కి వీనులతీడ నిక్క నెక్కము లాడుక రణీ నున్నవి వీనిఘనభు జములు; 

నంకల్పనంభవాస్థానవీఠీక వోలె వెడందయై కనువట్టు ఏనియరము; 
(పతిఘటించు చిగుళ్ళవై నెజ్బవారినరీతి నున్నవి వీనిమృదువదములు; 

తే. నరెదేటియనల్ తెచ్చి నీరజాప్తు 

సానంబట్టిన రావొడె చల్లి మెదిపి 

పదనుసుధ నిడి చెనెనో పద్మభ వుండు 

వీని6, గాకున్న( గలదె యీమెనికాంతి. (మను. 2,86) 

కవితాపితామహు.డు చెసిన వునన్సృష్ట యిది. 

రూపకాంతిజితభావజచందు' డన్న బహు వీహినమానమును యక్షతనయెందు 

జయంతవసంతకంతులం జక్కా(దనంబునన గెలువంజాలెడువానిగా( బెద్దన మార్చెను. 

“ఇతండు రాగలిలానరనత్వ మొప్ప( గడులాలసు6డై నను, జూచెనేని నే జేసిన పుణ్య 

మెవ్యరును చేయరు కాముని దక్క నేలుదున్” అను మారనవాక్యమునకు( (బతి బింబ 

ముగా “నేలనిబంటుగా మరున్ డక),_(గొనంగరాదె ఇ యకటా: నను వీండు పరిగ 

హించినన్'” అని వెద్దన రచించెను, “కాముని దక్క_నేలుదున " అనువాక్యము మారన 

సొంతము, వెదన దానినే (గపా౨చెను, కాని, నంన్కృతము నుండి తెచ్చుకొనిన పుణ్య 

(వన క్తిని వదలి వెపైను, | 

వరూథిని ప్రవరునిసొందర్భమును గీ ర్తించుచు నిట్లనినట్టు పెద్దన : 

క. సురగరుండోరగనరభఖే 

చరకిన్నరనిద్ధసాధ్యచారణ విద్యా 

ధరగంధర్వకుమారుల, 

నిరతము గను(గొనమె! పోలనేర్తుర పీనిన్, (మను, 2.87) 

ఇందలి సురోర గసిద్దగంధర్వ వన క్తి మూల మున( గలదు. నరకిన్నర[పన క్తి మారన 

రచనయందు( గలదు. మూలమున దై త్యకుమారుల పన కి యుండగా మారన యాౌచి 

త్యము పాటించి వదలను. పద్దనకు మారనచర్య నచ్చెను; మనుచరితమున( దత్చలము 

కనవచ్చెను. 

8. 'ఆడవింగాచిన వెన్నెల" - “హన్యగహమున కెత్తిన దీవిక” : 

వరూథినిని దిరన్కరించి |పవరుడు పోయినయనంతరము ''ముక్షా తేన వరా 

రోహా నినింద నిజయావనమ్”” (59. 10) _. అని యామె తన యౌావనమును నిందించు 
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కొనినట్లు సంన్మ్హ్బృతవురాణమునందు కలదు. కాని, ఏమని నిందించుకొన్న దో చెప్ప 

బడలదు. మారన యిక్కడ “'అడవింగాచినవిన్నెల యయ్యె నాదు, జవ్వనంి (ల.రి)బని 

నిందించుకొనినట్టు (వానెను. దీని ననునరించియే పెద్దన “నాదు చెల్యంతము శూన్య 

గేహమున కెత్తిన దీవిక యయ్యె నక్కాటా £ ” (మను. లి. 5) అని యీనందర్భమున 

వాసినా(డు.? 

మారన మూలాతిరి క్రముగా( జెప్పీన యలంకారమునకు ముచ్చటపడి వెద్దన 

మారుమాటలో మనుచరితము నలంక రించినాండు ! 

9, వరూధిని [ప్రవరుని వేడిన దయాభిక్ష మారన వాక్యముల తాత్సర్యమే : 

కో. అష్టావాత్మగుణా య హి తేషా మాదౌ దయా ద్విజ 

తాం కరోషి కథం న త్వం మయి నదర్శ్మ పాలక: (58.66) 

అను వరూథినీవాక్యములను మారన వెంచి రచించెను, 
ఆ. అఖభిలధర్మవేది వైన నీనుగుణాష్ష 

కంబు ముఖ్యగుణము గాదె కరుణ 

దాని. బూనవలదె తథ్యము నాయందు 

దయకు నరియె యొండుధర్మ మనఘ : 

. దయం బోల వధ్వరంబులు 

దయ! బోలవు వివిధభూరిదానచయంబు 

వయ. బోలవు జపతపములు 

దయ తలపోయ(గ విశిష్టత మధర్శ్మ మిలన్. (4. 245-246) 

ఇందు మొదటిపద్యమునందలి చతుర్ధపాదమునుండియు మారన స్వ్యీయకల్పనమే. 

ధర్మార్థ వబోధరూవమును, అభ్యర్థనరూపమును నగు సీరెండుపద్యములు పురాణనూక్తుల 

వల థా సించునట్టు మారన రచించెను, పెద్దన కావ్యదృష్టితో వీనిని జతురవచోవిన్యాన 

మున మలచి కాంతానమ్మితముగా( బఅపంచించెను. 

ఊఉ. చేసితి జన్నముల్ దవము చేసితి నంటి; దయావిహీనతం 

జేసినవుణ్యముల్ ఫలము నెందునె ? పుణ్యము లెన్నియేనియుం 

జేసినవాని సద్గతియె చేకుణు భూతదయారద్దబుద్ది; కో 

భూసురవర్య : యింత తలహోయవు; నీచదు వేల చెప్పుమా | (2.72) 

మారనవాక్యముల పిండితార్గము వెద్దనవద్దెములోని భావము, 

10. న్వరోచివిభుత్వమును గుర్తించినది మారన : 

న్వరోచిని గూర్చి చెప్పునవు డెల్ల “న్యరోచి” యనిగాని, అత డనునర్వనామము 

గాని నంన్కృతవురాణము వేరొ_నెను. అత(డు రాజో కాడో యది తెలుపలేదు. 

(గ 

9, “వెద్దనలొ( (బతివింబించినమారన"”* _ డా, పల్లా దురయ్యుగారు. 
, ర్ "ఏ (mn 
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మారన 'న్వరోచి విభు డని రెండుమార్జు చెప్పెను. (5.66,79) కాని, యతని 
'విభుత్వ మెట్టిదో వివరింపలేదు, 

మారన చెసిన యీనూచనను |గహించి పెద్దన న్యరోచి ఆటవికచమూ నేవితు( డై 
మందరగిదితటమున విశ్వతర్మ నెర్మించియిచ్చిన నగరిలో వసించుచు రాజ్యపాలనము 

చేయుచుండినట్టు వెద్దన మనుచరి తలో, గల్బించెను. (4.10) 

1l. పారర్షితపోవన కల్పనము మారనదే ; 

సంస్కృత పురాణమునందు 'పారర్ణి' తపోవన [పన క్రియే లేదు. కాని, తెలుంగు 

పురాణమునందు 'అలికుల కీరకోకిల క లారవరమ్యమహీజ రాజిచే, బొలు వగు నమ్మునీశ్వరు 

తపోవనభూమికి వచె చ్చె పుంజక స్థల యను నప రోంగని (5.58) యనుపద్యామునందు 

సుంజక స్థల యను నచ్చరలేమ. పారర్షి తపోవనమునకు వచ్చినట్టు వర్ణించె చెను, 

పెద్దన యీనూచనను గై కాన తపము నిచ్చ జేయం దలహోసి కిరభృ్ళంగాలిరమ్మ 

మైన య ఆ కమమున పారర్షి మోరతపము చేయుచుండగా. దద్భంగము చేయుటకు 

పుంజక స్థల వచ్చినట్లు కల్పించి, కొంతకథ పెంచెను, (చూడు. 6.19.59) 

12. కలహంసీచకవాకములసంవాదమును దీర్చిడిద్దుటలో బెద్దనకు మారన 
తోడ్పడెను : 

న్వరోచియనురాగమునుగూర్చి తమలో వాదించుకొనిన కలహంసీచక్రవాకము 

లెచ్చట నున్నవా సంస్కృత పురాణమున( జెప్పంబడలెదు. అవి “'యొకకమలాకరంబులో 

నుండినట్టు మారన చెప్పెను. దీనినిబట్టి వెద్దన యొక పద్యమున బత్యేకముగా గాసార 

మును వర్ణించెను. (6.68) ఈ సందర్భమునందలి : 

శో ఆభీష్టా కన్యచితాంతా కొంత; క స్యాశ్స్ టీవ్బీతః 

పరన్పరానురాగాఢ్యం దాంపత్య మతిదుర్త భమ, (6౨,10) 

అను శ్లోకమును_ 

ఆ, మగడు గలనెనేని మగువ తాం గలియదు 

మగువ గలసెనేని మగండు గలయః. 

డెలమి నొండారువుల నిరువుర మనములఈ 

గలుపు6 బూర్యనుకృత ఫలము సుమ్ము. (మారన ల్,'/2) 

అని మారన మూలముకంటె! గొంత భిన్నముగా దినింగించెను, 'వూర్య్ణజన్మ ఫలి మను 

భావము శో కమునందు కనరాదు. ఈ మారనపద్యము ననునరించియే పెదనయు నీ క్రింది 

పద్యము రచించినట్లు తోచును. 

క, మెలతకు6 బతివైనై నను 

మెలతుక వై( బతికి నైన మేలగు చెందున్ 

28 
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గలయది మెలతకు( బతికిన 

వలవునమం బగుట జన్మవానన చెలియా ! (మను. 6.66) 

మాదన మూలమునందలి “వర్తతే నహి [చేమ సమం బహ్వీషు కుతచిత్”' (62.17) 

విను కలహంపీ। యొక్కాన్ 

కోక పాదము? 
(as) 

మన మొక ,_తెయందు నొకతె మన ముక ,నియం 

దు నిలుచు6 దిరమయి యది వల 

పన6గాం దగు, [బియము పలువు రందు6 గలుగునే. (మారన. 5.781 
లీ 

ఆని తెనిగించెను. పెద్దనయు మారన ననునరించి దిని నీకింది పద్యములో నిళ్లు 

చెప్పెను. 

ఆ, తగులు నెవ్య( డొక్కాతరుణికి, నొకనికి 

మెలత వలచు నదియ మే లనంగ 

వచ్చు.) గాసి వెక్కువనితల వై6 గూర్మి 

గలుగు ననుట బొంకుగాదె తరుణి. (మను, 6.64.) 

ల, కురంగ వల్హభవర్ణనము వై మారన పభావము కలదు : 

స్వరోచి నతీయుశ తుండై విహరించుదు నొక గ్రైాయెడ మృ గీతతులు తనచుట్టు బలిసి 

యున్న నొక కురంగ వల్ల భుని ని గాంచెను. దానివర్గనము మూసమున నిట్లు కలదు. 

క? సుస్పిగ( వీనావ వయవం మృగీహృదయప 5 దిణము 
ధి 

ఆ శితాభి స్సురూపాఖి ర్మృగీభిః పరివెష్టి తమ్, (62.24) 

ఈ శోకవు మొదటిపాదమును మారన ''కనకమయాంగదీ పు లెనగంగ సమున్నత 
(ఇత) 

శృంగరంగదడాననరచు లుల్త సల్ల నయనద్యుతిజాలము పర్య” అని మూలాతిర క్రముగా( 

గురంగవల్రభుని వర్టించెను. దీని ననుసరించి పెద్దన_ 

శా. “కాంచెన భూవిభుం డ డొడ్క_నా (డు క నకాఖర్వాప వభామంజులా 

స్యాంచన మేచకరత్నవ్నిభమసనాథా నూనద్భృ గోచులన్” (6.77) 

అన వరించెను. ఇందలి క నర _వభలు, దృగోచులు నంన్మ్భతమున లేవు. ఇవి మారన 

ని త నున్న ““ అకృష్టా [ఘాణపుటకా జిఘ స్ప స్తా నతో మృగః”(6 2.25) 

అను శోక పాదమును మారన న్యత తంత మార్గమున ని ట్రనువదించెను. 

గీ. మనము లలర! జూడు్క్కు_లు6 గడు (మాల. జివులు 

వాల హరిణాంగనలు రాగలోల లగుచు 

జరి హరిషం్యదునెమోము మూరుకొనుచు( 

నట్లు నాకుచు నున్న నాహరిణవిభు(డు. (మారన. ల్, 82) 
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ఇందలి భావ మంతయు శోకమున లే వనుట స్పష్టము, ఈ పద్యము ననుసరించియే 

పెద్దన, 

క. కని నతులకు. జూ వపెడుతజి 

ఘనముగ6 దమచెవుల వాలు(గన్నులు సోలన్ 

మొన నెలవి యెత్తి (వియునా 

ననమున్ మూర్కొనుచు నలు నాకెడువేళన్, (మను. 6.78) 

అనివర్ణి ంచెను.10 

14, ఇష్టదేవతా స్తుతి వై మారన|పభావము : 

మారన మార్కండేయపురాణారంభమున నిష్టదెవతాస్తుతి నానర్చుచు. [(గమముగా 

హరిహర్యబహ్మగజాననవాణీస్తుతుల నొనర్చియుండెను, అల్లసాని వెద్దనయు మనుచర్శితా 

రంభమున సీ క్రమముననే యిష్టదేవతాస్తుతి యొనర్చను. 1* ఇది యాదృచ్చికమే 

కావచ్చును : లేక మార్కండెయవురాణో క।వకారము చెప్పుటలో నొకవిలాసము 

కావచ్చును : ఏమైన నేమి! అది యొక సత్యము. 

మనుచరిత|పబంధ వస్తువి స్త ఫ్రతి టె 

సంస్కృతాంధోభయ పురాణ(ప్రథావము : 

వెద్దన మారనమార్కండేయపురాణములోని కల్పనలను (గపహించుటయేకాక 

సంస్కృత పురాణమునందలి కొన్నియంశములను గూడ గెకొని యారెండింటిని మేళ 

వించి తాను విశిష్ట మెక నూత్నకల్పనల నొనర్చి కథను బెంచియుండను. కొన్ని చోట్ల 

మూలానుసారి యె నడచెను. అట్టివిశేషముల లో గొన్నింటి నుదాహరణమున కిచ్చట 

పేర్కానుట జరుగుచున్నది. 

1. వవరుని న్వరూపన్వభావ కల్పనమునకు వీజములు సంస్కృతాం్యధ 

పరాణములందు( గలవు : 

పెద్దన _పవరునిస్వరూవస్వథావా దివర్ణ నము నంన్క్భతాం ధోభయవురాణముల 

కంటె నత్యంత విపులముగా నొనర్చను. ఆ ట్రొనర్చుటకు రండు హేతువులు కలవ. 

ఓకటి : మారన |వవరుని నమలోదాత్తునిగా6 బ్మితింప నవకాశము కల దని నూచించుట, 

రెండు : వర్ణన పధాన మెన |వబంధమున నగరాదివర్ణనలతోపాటు నాయక వర్ణనము 

గూడ నొనర్చి కావ్యమర్యాదను బాటించుట. ఈరెండును పవరునివరివూర్ణవ్య క్రిత్వ 

సృష్టికి దోహదము లై నవి, పెద్దన పవరునివర్ణన మెంతవి స్తృత మొనర్చినను అందలి 
(పత్యంశమును గథార్థ పోషక ముగా నుపలశక్షించెను. అది మహాకావ్యనిర్మాణదృష్టి £ 

10. “చెద్దనలో(_అతినించిందిన మారన” (రేడియో వనంనిమృ్యు గా. వలా దురయ 

11. UR) Ur) 1 3) 
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ఈఘట్రమునందిలి పెద్దనకల్పనావై భవమంతయు నొకదిధముగా “"నాపురి జాయ 

కుండు” (1.51) నః ను ను వాక్యార్థము చుట్టును దిరుగుచున్న దని చెప్పవచ్చును. నగరాది 

వర్జ్దనముతోపాటు నాయక వర్షనముకూడ దానిని నమర్రించుచున్నట్లు చెయంబడినది, 

నమర్దు( డగుటచే బద్దన దీనితోపాటు పెక్కు_కాహ్యార్ణ పయో జనముల నేక[త సాధించు 

కొనినాండు. 

(పవరునికథయందు కథాగతికి. దోడ్చడు గుణ మతని తీర్ణయాతాగమనాభిలాష, 

దానికి దోహదము కల్పించినది ఆతిథిజనార్చనాభిరతి. కథాఫలమున కనుకూల 

మెన పేతు వతని వైరాగ్యము ; దానికి, బరీక్ష కల్పించునది యతని సౌందర్యము ; 

పుష్టి కలిగించునది యతని నై ష్రైకజవన విధానము. కథాగతి క థాఫల సిద్ధి కనుకూల 

మై వ ర్తింపవలెను. తత్తద్ధేతువుల నంవిధానమున నేక వాక్యత భాసింపవలెను. పెద్దన యీ 

పని చేసెను, 

నంన్క్మృతాంధపురాణములు (ప్రవరుని సౌందర్యమున క గస్థాన మిచ్చి వర్ణం 

ఇను, మారన (ప్రవరుని 'పే రుచ్చరింపక పూర్వుమె యత డశ్వినులకంటె సుందరు 

డని | పశంసంచిను. సంన్క్మృతమార్క_ం డేయ పురాణమున సౌందర్యాతిశయమును 

జప్పవలసినచో దత్క_ర్త యశ్వనీదేవతలతో నౌపమ్యము సంధించుట సర్వసామాన్య 

ముగా గనవచ్చుచున్న ది, ఆర్ట్ నంన్క్భత పురాణమర్యాద నె మారన తెలుగున బాటిం ' 

చెను. వెద్దన యశ్వినుల ప్రనక్తి వదలెను. కాని, మారనవలె( _బవరుని పె రుచ్చ 

రింవక పూర్వమే యితని సౌందర్యమును గీర్హించెను. వరూథినీవిరహమునకు మూల 

కంద మెన పవరసొందర్యమును గీర్తించెను. వరూథినివిరహమునకు మూలకంద మైన 

(పవర సౌందర్యము కథ కాయువువట్టు దానిని 'మకరాంక శశాంక మనోజ్ఞ మూరి” యని 

వినూత్నోపమాలంకార విశేషముగా! బెద్దన యావిష్క రించినా (డు. తెలు6గువా రీనమా 

సమును జదువుకొని మురిసిపోవుచుందురు. ఇచ్చట పెద్దన కెస్ఫూర్తి నిచ్చినవా(డు 

మారన. ఆది తలియవల నన్నచో నాం ధపురాణ కథలో వరూధిని (ప్రవరుని, గాంచి 

వలపుగొన్న సన్నివేశము చదువవలెను, వరూ థిని'' మక రాంక నన్నిభు (4.229) డైన 

విప్రుని జూచినట్టును, 'భానురరూవకాంతిజిత భావజచం[దు6 డితం' (4.280 డని యుబ్బి 

బోయినట్టును, మారన వర్ణించెను. అది యమూలక మైన కల్పన: పెద్దన దాని నిచ్చట 

సార్హక ముగా వాడుకొనెను. కథలో. [బవరసౌందర్యము వరూథినిచే వదింప(6బడుట కే 

కల్చింవ( బడుటవలన నతనిసుందరమూరి, ప,పథ మమున నామెచెే దర్శింపంబడనప్పు 

డామెలో6 గలిగిన యవూర్వభావజభావచైతన్యమున కువ్యంజక ముగా మారన చితించి 

యుండ వెద్దన దానిని|గ హించి తనకావ్యమునం దా నాయక గుణవర్ణనమున స్థావించుట 

శిల్పల క్షణ మెణి(గి చేసినవని. దీనినిబట్టి వెద్దన మారనవిరచిత మైన కథ నామూల్యాగ 

ముగా సూత దృ్భమ్షితో ( బరిసీలించె నని స్పష్ట మగుచున్న ది. 

మునకు దీవి ( గలిగించినది యతని వై రాగ్యము. బదన 

దాని నిట్లు వర్ణంచిను: 
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అ వానిచక్కందనము వె రాగ్యమున( జేసీ 

కాంక్షనేయు జారకామినులకు 

భోగ బాహ్య మయ్యె బూచిననంపెంగ 

హొలుపు మధుకరాంగనలకు. బోలె. (మను. 1.52) 

ఈకల్పనము సార్థక మైనది. |పవరు(డు వరూథినిని నిరాకరించి గార్ల వత్యాగ్నిని( 

(వార్థించి త్వరితగమనసిద్ధిని గోరినప్పుడు మారన రచించినమాటలు గమనించినచో నీ 

కల్పన కవి | పేరకము లని స్పురింపక పోవు 

క్ పరనారీవరధన రతి 

పరత్య మెన్న (డును నాకు( జాటిలని యా 
య 

సిరనత్యమహిమ నతిన 

త్వరిత గ మననిద్ధి గలుగ వలయు హుతవహోః (మారన. 4, పనికై) 

సంన్కృతాం ధపురాణక థలయందు (ప్రవరుని యాస్థిరనత్యమహిమను విస్తరించి చెప్పు 

వర్ణనము లేదు. వెద్దన యాలోపమును దీర్చెను,. వరూథినీనంగపరిత్యాగము |వనరుని 
వె రాగ్యమునకు( బరాకాష్ట ః అది యొకయపూర్వనన్ని వేళము : అందలి యతనివై రాగ్య 

సిద్ధి యొక్క_సారి యాకాశమునుండి యూడిపడినది కాదు, నిత్యసా ధనమున గడించినసిద్ధి. 

అట్టి సాధనకు నరుణాన్పదనగర వేశ్యాజనమే (పవరునికి? దోడ్పడినది. భావిక థార్థము 

లను దనన్న మొనర్చుటకును, అందు సహజత్వము భాసించుటకును పెద్దన యీవర్గ న 

మొనర్చెను, “ఇది అచ్చముగా క థాకథ నశిల్పము. ఏలయనగా [ప్రవరుడు వైరాగ్య 

వంతు(డు; ఏక పత్నీవతు(డు; అగ్నిహో, తి. ఇంతియేగాక ఆయూరి వెలఅయాం డ నాట్య 

వైభవ మెటి(గినవాండు; అత(డు వరూథినిని( గాంచినప్పుడు కోరిక యెట్టును లేదుకదా! 

ఆశ్చర్యము కూడ లేదు. ఈకథాకథనములో నున్న వైచి,తి యిది: కొన్నిలక్షణములు 

గలిగినయికపురుమ( డున్నా(డు. అతని కొకవి ధాన మేెర్పడును. ఈద్భగ్గ క్షణసనహా తు 

డైనవాండు ఆనంవిధానమునం దెట్టు [పవ ర్తించును ? న్యల క్షణానుసారము గనే వవర్తిం 

చును. కలిగిననంవిధానము ఫలవంతము కానిలక్షణము వానిశీలమునందే కలదు. 

నిస్సంశయముగా ఆనంవిధాన వైయర్హ్యమే [పా వ్రించును. ఒక వేళ భిన్నముగా జరుగ 

వచ్చును. జరుగుటకు వీలు లేదు. అందుచేత భిన్నముగా జరుగలేదు. తనరచించినక థలో 

నిట్టిలక్షణములు వెట్టి కథానిర్మాణము చేసి ఆకథను నూష్మాంళరమబేయముగా6 జ్నితించి 

రచించుటలోనే కథాక థనశిల్బ మున్నది.” _2జి అసి శ్ర విశ ఏనాథ 4 సత్యనారాయణగారు 

పేర్కొనియున్నారు. 

[పవరు డలెఖ్యత నూవిలాను( డని పెదన వర్తించుటకు( బురాణక రలు (పేరకు 

లగుచున్నారు. వరూథీని ప్రవరుని నురూవవి; భమమును, త నూద్గతచారుకాంతియు, 

మృదూల్రనద్ధతియును, వినిర్మలద్భగ్విలానములను, ముథాంబు జద్యుతియును గాంచి, 

12. అల్ల్వసానివాని ఆల్సిక జిగిబిగి. వాసము 7. వుట 99. 
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యత (డు మానవదేవకిన్నరకుమారులకంచె నందమున మిన్న యైనవా6 డని యబ్బుర 

పడిన దని మారన వర్ణించెను. మూలమున నిందులో. గొన్ని కలవు. వెద్దన యతని 

సురూవవిభమములను (బత్యేకముగా నచ్చుట పర్కొానక ' యాతనూవిభవ మెచ్చట? 

యని మాతమే (ప్రశంసించెను. తనూవిభమునకు( గారణములు “ అలేఖ్యతనూవిలాన 

ములు”. వానిని పవరవర్ణనమున సావించెను. పవరునితనూవిలాసము లతండు 

విషయెక భోగి యను (ఖాంతిని వరూథినికి. గల్నించుటచే నతని సౌముఖ్యము సాధించుట 

కొకు పై(బడి కొంగిలించినది. అట్టి కీలక మైన సౌందర్యలక్షణము చెప్పుట 

శిల్పవిశేషము. 

[ప్రవరుడు భాషావరశేషథోగి యనినాండు పెద్దన | ఇచ్చట (ప్రవరుని నతుల 

గుణో త్తరునిగా రూపొందించు కవిహృదయము నసుస్పష్టము | పవరు డాదర్శాహ్మ 

ణఅు(డు. అతని కుండవల సినళక్తులలో ముఖ్యమైనది వాక్ళకి. అది వేదాధ్యయనము 

వలనను, మంతజపహోమతత్పరత్వము వలనను, _శాస్త్రాధ్యయనాధ్యావనాదులవలనను 
ఏర్పడును. శ క్రినంపన్న మైన వాక్కు దేవతలను (బసన్నులుగా నొనర్చును. కథలో 

నగ్నిదేవుని సమ్యక్స్చసాదసిద్ధి వడసేన పవరునివాక్కు.న కాశ క్రి యున్న దని ప్యంజింపC 

జేయుట కేర్పడిన విశేషణ మది. శ్రీ విశ్య్ణనాథ వారు కథాఫలము నువలక్నించి దిని. 

సార్థక్యమును మజియిుకవిధముగా(6 గూడ సమర్థించియుండిరి. “బాహ్మణధర్మ ముత్తమ 

మైనచో వాడు థాషాపరశేషభోగి, వివిధాధ్యరదీశాపరతం[తు(డు, అధ్యయనాధ్యాపన 
నిరతుండు కావలెను...వానిని రాజు పోషించును. మాన్యము లిచ్చును. అఆత(డు 

సోయి యాచించడు. విరా జిచ్చినను సాల|గామము నై నను సక రింప(డు. ఇవి 

[బాహ్మణునకు( గావలసినధర్మములు, వీనిలో [బధానమైనది. 'భాషావర శేషభో గి” 

యనుట. ఆనా వ్యాకరణళాస్త్రమును దెలినియుండుట 1 అనఃగా మానవునియొక్కా 

వాక్స్వ్రరూపము తెలిసికొనియుండుట. ఉచితమెన వాక్కాది 7 ధర్మమైనవా కది 2 

శాశ్వత మైన వాక్కేది ? ఇది మనువునకు6 గావలసిన |పధానలక్షణము. వాగ్య్యవ 

హారము లేక లోకము వర్తించదు. ఆవాక్కునకు. బరమశానకు(డు పతంజలి. 

అల క్షణము (పవరునిజీవునియందు నిండియున్న ది. 13 ఈ పరమార్థమును వ్యంజింప( 

జేయుట మణియిొక పథాన పయోజనము. అంతియగాక అరుణానదపురమున నంబు 

రుహగర్భకులాభరణు( డంతకంటె దక్కువస్థాయిలో నుండుటకే వీలులేదుకదా వెద్దన 
సృష్టిలో ! అతనిశబ్దశా స్త్రపారగత్వము గాంచి శిమ్య లతనిచుట్టు మూగినారు. ఆ ట్లతని 

కొక జంజాటక మెర్పడినది_ఆత ( డావురి వీడకుండుటకు ఇది యవాంతర పయోజనము. 

దానికి. బోషకముగ 'ననారతా ధ్యాపనతత్చరుం డని పెద్దన (పవరు నాద ర్మ్శోపాధ్యా 

యునిగా( దీర్చిదిద్దినాండు. బహ్మచారులు వెంటరాం _బజ మెచ్చి చూచుచుండ వరణా 

తరంగిణినుండి యింటివజ కా జాహ్మణుని నడవించుట యతని యాచార్యత్వ వదర్శన 

15. అల్లసానివాని అలిక జిగిబిగి _ వ్యానము 2, పుట 27. 
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మున శే. ఆనుషంగికపయోజన మైన దైనందినిక నిష్టా వతనిరూవణము వానికి( బోషక 

మగుట వెద్దన నేర్పునకు( దార్కాణము ! 

పెద్దన (ప్రవరుని వివిధాధ్వరనిర్మలధర్మక ర్మదీశావపరతం_ తునిగా న 

సంస్త ృతాం్యధవురాణక ర్ర ర లాతని నాగమో క్షకర్మజాతనై క షెకునిగా. జి తించిరి కానీ సో 

యాజి యని స్పష్టము చెయరై ది. డే [కూప హణధర్మములను నిరూవించు దనురక్శకాస్రము- 

కో అధ్యావన మధ్యయనం యజనం యాజనం తథా 

దానం పతీగృహం చై చెవ (బాహ్మణానా మకల్పయతె || ( 1.55) 

అని నిర్దశించుచున్నది. కావున బాహ్మ అకుల| శేష దై న ; (పవరుండు యజ్ఞ _పవక్తు( 

డగుట యుచితమే. అందును వివిధమైన నవనక ర్మల యందు దీక్ష వహించుటలో. నార 

తంత్యము కలియుండుట యదా తగుణమె ! మూలమున _ 

కో సాయంపాతర్లుతం హవ్యం లోకా న్యచ్చతి శాశ్యతాని 

తె త్రైలోక్య మేత దఖిలం మూఢెే హవ్యప పతిష్షితమ్ I 

న్లో, అభీషా గార్ల వత్యాద్యాః 1ర్న్చత్రత్రో మస్త్ర్రయో౬గ్మ యః 

రమ్యం మమాగ్ని శరణం 1ర్వెేదీ విష్టరిణే వియా || (55. G2 _ CE) 

అనుమాటలు [పవరుండు వరూథినితో ననినట్టుండ మారన వీని నిట్టు తెలు: గుచె నెను. 

సీ. “ అనలునియందు రేపును మావు వేల్వంగ( 

బడు హవ్యముల ( జేసి పడయవచ్చు 

పుణ్యలోక ంబులు సౌలంతి నీ వెలుగ వీ 

తిజగంబు హవ్య పతిష్షితంబు" . 

తే. వినుము దర్భులు నరగణులు చెదికలును 

నగ్నులును నాకు గరము |వియం టొనర్చు 

గాని యొం డందు. (బియ మెద! గలుగ దనిన - (మారన. 4. 244) 

న: తరుణీ : రేపును మావు హవ్యములచెతం దృుప్తుండై వహ్ని స 

త్కరుణా దృష్ట “షి నొసంగు సె సౌఖ్యము లెజబుంగన్ శకమే సీకు; నా 

కరణుల్ దర్భలు నగ్నులుం | , వియము లైన ట్రన్య ముల్ గా; వొడల 

తిరమె ? చెప్పకు మిట్టితుచ్చనుఖముల పసల వెం డేనియల్. 

(మను. బై, 65) 

ర 
DEN 

వెద్దన యిచ్చట మూలముకంటె మారననే యధికముగా ననుసరించె నని స్పష్ట మగు 

చున్నది. పురాణక ర్ర [ప్రవరుని సోమయాజి యని చెప్పకపోయినను, పెద్దన యతనిసి 

వివిధా ధ్వరదీమావరతం్మతు. డని పెర్కొనినను ఇప్పట్ట న నతనిమాట లాక్కాటిగనె 

14. చూడుడు ; మారనమార్క_. ఉ€.255; మార్క౦. మహావు. ల్రి.75 

15. సతతం మే [తయోగ్నయః - (తరం. (వె. (కి). , 

16. వేదిర్విష్టరిణ్మీవియా _ (తరం పె. [వతి]. 
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యున్నవి. దీనిని బట్టి వెద్దన పురాణమున వ్యంగ్యముగా భాసించుచున్న సోమయా బిత్వ 

మును (వవరగుణవర్ద నమున స్పష్టవజచినా( డనవచ్చును. వరూథినికి( (బవరునిచేత 

“అహితాగ్ని నేం దూలు నమ స్రధర్మములు. దొయ్యలి : ! నేండిలు సేరకుండినన్ (ఏ, ల్ లి) 

అని వెద్దన చెప్పించినాండు. పురాణములం దీఘట్టమున నైనను | పవరు(డు సోమయాబి 

యనుభావము స్పష్టము చేయబడలేదు, 

తే. నిత్యకృత్యము లృలుపంగ నిజగ్భుహమున 

కిపడ యరుగంగవలయు నా కిందువదన 

చనునుపాయ మేయది నెప్పు; నను సముద్భ 

రింవు; నిత్యకియాహాని వెంపు నడచు. (మారన. 4, 285) 

ఇందు (పవరు. డాహితాగ్ని యని చెప్పుకొనలేదు. అగ్నిహోతవ్యాపారము లుంచుకొను 

వాడు ఆహితాగ్ని. నైవ్పికుండైన [వతి గృహన్లు(డును అగ్నికార్య మాచరింపవల నని 
నా 0 పలు / థి ban 

మనుస్మృతి. 

న్లో అగ్నిహోతం చ జుహుయా దాద్యన్తే ద్యునిశోః సదా 

దర్శేన చా౬ర్ధమాసా న్తే పొర్ణమాసేన చైవ హి. (4. 25) 

ఆహితాగ్ని తప్పక ని సోమయాజి యై యుండవలసిన యవనరము లెదు. నైష్టికుందై 

యుండియుండవచ్చును. కంత చెప్పుట యెందులకన (గా. [బవరునివలె నగ్ని వసాదము 

వడయుటకు విపుండు సో మయాజియె యుండవలనినయవనరము లే దనియు, నిత్యాగ్ని 

హో తకార్యదీష్నావతు. డై నబో. జాలు ననియు నూహింప వీలగునట్టు వురాణరచనము 

సాగినది. వెద్దన్నయు( |బవరునిసోమయాజిత్యమువలన నీకథానన్ని వేశమున (పత్యేక 

పయోజనములు సాధింవలేదు. 

పె పెచ్చు వరూథినిచెత ( “జేసితి జన్నముళ దవము చేసితి నంటి; దయావిహీనతం 

జేసిన పుణ్యముల్ ఫలము నెందున ?” (2.72) ఆని వెద్దన _పశ్నింప6జేసినాండు* 

ఈవాక్యము వై మారన్నవభావము కల దని వెనుక చెప్పబడినది. “దయ. బోల వధ్వ 

రంబు” (4.246) లనుమారనపద్యములో సాధారణముగా నన్న “అధ్యరి శబ్దమును 

గైకొని వాక్యము మార్చి పెద్దన 'జన్నము లని యిచ్చట సోద్దిష్టముగా( బొదివిచెవ్పినాడే 

కాని నిజముగ6 జూచినచో( |బవరునిచేత నామెతో నామాట లెక్షడ చెప్పించినాండు పెద్దన? 

కవి మనకు చెవ్పినచో నత. డామెతో నన్న ట్రగునా ?- కావున ఫలితార్థ మెమన(6గా( 

బెద్దన (వవరునిగుణవర్గమునందు మారన సూచించిన అశతులగుణోన్నతత్వ్యకల్పనమార్గ 

మున గమించి, యతనిని యౌవనమందు యజ్వును జేసినాండు. అట్లు చేయుటవలన 

నత డింటివట్టును వీడకుండుటకు మజియొక బలమైన కారణము లభించినది. దీనికి 

దోడు వవరునిజీవల క్షణమున నేర్పడియన్న నవనదీశానిఠతి మనువుజీవనంవుటియందు 

బవేశించి యతనిని యజ్ఞధర్మ[వన ర్తకునిగా నొనర్బ వీలగుచున్న ది. దీనివలన 6 బెద్దన 

గారి కల్సనము పర్రమసార్థక మగుచున్నది. 

౯ | 
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వురాణక ర్రలు (వవరునికుటుంబవివరములనుగూర్చి వట్టించుకొనలేదు. పెద్దన 

నతని నొక నంవన్నగృహనస్థు నొనర్చెను. కూకటుల గొలిచి వెండ్లి చెసిన సోమిదమ్మ 

సౌఖ్యావహ యె భబించుచుండున(ట ! అదియు నాత( డావురి? బాయకుండుట కొక 

కారణమెయో ! తల్లిదండులు పార్వతీపర మళ్వరులవల సుఖులై_నింటిని( జక_దిద్దుచుండి 

రట ! అతని కింటివనులపట్టింపు లేదు. అతనిశిమ్యలేమో! అతని యధ్యాపనమెమో ! 

సంస్కృతమున నతడు వేదవేదాంగపారగు! డని కలదు. మారన వేదాంగములనంగతి 

చెప్పలేదు. ఏమైనను పురాణములందు అధ్యయనతత్పరు. డని చెప్పంబడియుండగా 

పెద్దన యధ్యాపన తత్పరునిగా మార్చ నని భావము, వేదకాస్త్రవిద్యార్థఖనిని విద్యార్థు 

అకు! బంచి వెట్టిన గౌరవము పెద్దనకు( దక్కినది. - 

సంన్క్మ్టృత మార్కండేయ పురాణక ర్త అగ్నినన్నిభ మైన కాహ్మణధర్మమునకు( 

[బతీక గా భూదేవ్యపవరుని, గల్పించి యతని తేజోమయరూవము వరూ థినీగర్భుమునందు 

(వతిబింబించినట్టు చెప్పుటయే ప్రధానముగా భావించి తల్లక్ష్యసిద్ధికి. గథను నూటిగా నడి 

వించినాండు, అచ్చట [పతీకయే (ప్రధానము కాని యభిధానము కాదు. మారన యాపా 

ధాన్యమును (బతీకనుండిీ యభిధానమునకు మార్చినా (డు; _వవరునకు( వేరు వెట్టి నగుణా 

కృతి( గల్పించినా(డు. కాని, ధర్మ ముచె నతనిని నిశితముగా శాసించాడు. అందువలననే 

మారన వురాణమున( బవరునియింట నగ్నులు, అరణులు, దర్భలు, ల ప్ప వెజౌందు 

కానరావు. అతనిచితమున నుర వ్యృబావ్యుణధర్మముకంటె నన్యమునకు తావు లేదు. ఆంధ 

మార్క్మండెయమున వ్యకి నా్యాశయించిన ధర్మము తేజరిల్లినది. వెద్దన తనకా వ్యమున 

ధర్మము నాగశ్రయించిన వ్యక్రిని సృష్టించినాండు. అతని |వబంధమున (_పవరుండు 

తన్నబతుకు తాను |బతుకుచు ధర్మమును తనపంచలో. బెంచి వెద్దదానిని( జేసినాండు. 

ఆతనికి గంపెడంత సంసార మున్నది. అతనిచుట్టును (ప్రబల మైన నాగరికత వెనవైచి 

కొని యున్నది. ఆత; డెంత యలౌకికు(డో అంత లౌకికుండు. అత. డుదాత్తు(డు ! 

అతులగుణో త్తరు*డు : మారనోనాటిన మొక్క. పెద్దన [పబంధో ద్యానమున మూ౭డుపూవ్త 

లాజుకాయ రెనది. 

౨. |వవరుని అతిథిజనార్పనాభిర తి సంస్క్భతాం ధ పురాణములనుండి 

గ కొనయడినది : 

(పవరు, డభ్యాగత సేవాపరతం[త నకలజీవను( డని చెద్దన వర్ణించెను. ' పెదన పార 

తంత్య' 'తత్చర' శబ్దములు సాభ్నిపాయముగా వాడెను. |పవరు( డధ్వరనిర్మలధర్మకర్మ 

దీక్షలకును, అభ్యాగత సెవలకును పరతంతు( డై నవా( డనియు, అధ్యావనమునందు 

తత్సరు( డె నవా, డనియ తాత్పర్యము, తత్పరత్వమున నాన క్తి పధానము. పార 

తం త్యమున( బరాధీనత (ప్రధానము. అందు అన్యథాకరణమున కాస్కారము లేదు. 

కావున నాన ినిబట్టి యభ్యాపనమున కప్పు డైన నభ్యంతర మేర్పడవచ్చునే మో కాన్ని 
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యతిథిసేవకు మాత మాటంకము లే దని చమత్కారము. “సకలజీవను(” డను బహు 

(వీహినమాన్నవయోగసా్పరన్య మదియే. 

వెద్దన యూయంశమును రెండుపద్యముల లో వర్ణించినాండు. అందు మొదటిపద్య 

మునకు నంన్కృతమార్కండేయము |వేరక మైనది. ''నదా౭తిథ్మివియో రాతా వాగతా 

నాం నమాశయః” (58.6) అని మూలము. మారన రాతియందు వచ్చువారికిని ఆశయ 

సత్కారముల నొనర్చ్బువా. డనుభావమును వదలెను. ఈయంశము (ప్రవరుని నదా౭తిథి 

(వియత్వమును నమర్థించుట కెర్పడినదే కాని యట్టినన్నివేళము కథలో నెచ్చటను 
కానరా దని కాబోలు మారన (తోచివుచ్చినాండు. పెద్దన దీనిని వదలక తనకావ్యమున 

[(గహించి |వవరునిసహధర్శ చారిణియందు( _బతిష్టెంచి సార్థక్యము కల్పించినా(డు, 

తే. వండ నలయదు చేవురు వచ్చిరేని 

నన్నవూర్ణకు నుద్దియౌ నతనిగ్భుహిణ్ 

నతిథు లేతేర నడికిరే మైన. బెట్టు 

వలయుభోజ్యంబు లింట నవ్వారిగాంగ, (మను. 1.56) 

వేరు తెలియని యీసోమిదమ్మసౌ రెట్టిదో గాని తీరునుమాతము చెప్పి తెలు(గువారికి కాళి 

అన్న వూర్ణను మజపునకు( దెవ్పీంచినా (డు వెద్దన ! మగనిమనన్సునకు 'సొభ్యావహ యె 

భజించు విధమున కిది వ్యాభ్యాన మేమో ! వల యుభో జ్యము లింట దండిగా నుండుటకు 

మాన్య క్నే|తములు వెక్కుచందాల. బండు ననియు, నింటియం దొక ప్పుడును దాడి 

పంటలు తరుగ వనియు హేతుకల్పనము చేసినాండు. 

పెద్దన “తీర్ణనంవాను లేతెంచినా రని విన్న" ననుపద్యమున( బవరునియతిథి 

జనార్ననాభిరతిని, తీర్ణనందర్శనా భిలాషను, వర్ణించెను. అం దారెండుగుణములకు పోష ష్య 

పోషవకసంబంధము కల్పించి చమత్కరించెను. "అది మారన చూపించిన మార్గము యుక్క్ల 

విసరణము. ఎట్టన(గా ; నంస్కృతమున6 |బవరు( డతిథివీయు డని యున్నది: 

అతనికి అతిరమ్యవనోద్యాననానానగరళోభిత మైన వనుంధరను దర్శింవవలె ననెడి 

యభిలాష కల దని మటీయుక ళో కమున వర్షింప(బడియున్నది. (58.7). మారన దానిని 

“అతిధథిజనార్చనాధిరతు(డై చరియించుచు శె లకాననాందితనక లావనీతల వి శేషము లెల్చ్లను 

(భీతి. గన్గొన న్మతి( గడు. గోరుచుండు” (4214) నని తెలుణుచేసినాడు పెద్దన 

మారనవాక్యమును గాఢముగా భావించెను. అత( డకిథ్మివియుని నర్చనాభిరతు నిగా 

మార్చినా(డు. “చరియించుచు' నను కియా_పయోగముచే నాకియయందలి యాతని పార 
తం త్యమును వ్యంజింప(జ సెను. పెద్దన ద దానిని (గహించి _పవరునియతి థిజనా నార్చనా 

విధానమును వివులముగా వర్ణించెను, నంన్కృతాం ధపురాణములలో నతిథిశబ్దమే కలదు. 

పెద్దన త్రైర్థికు లని వేర్కొనెను. వారివలన |వవరు(డు వనథిపర్వత సరి త్రీరమావోత్మ? 
ములు తెలియ నెజు(గుట కోపకాశము కల్పింపంపడినది; అది తీర్ణయ్యాతా భిలాష 

నుప్పొంగ( జేసినది. “చెతి, గనాన న్మతి( గడు. గోరుచుండు"” నను మారనకవి 

హృదయముకూడ నిట్టిదె. కాని, యది పెద్దనరచ నలో, బుష్టి నొంది స్పష్టమైనది | 



$, [ప్రవరుని తీర్థసందర్శనాభిలాష: 

_ (పవరునికిం దీర్ధయాతాభిలాష కల దని పెద్దన. తీర్థ మనంగా బువులచే సేవింప 
బడిన జలాశయ మని క్షారము. కాని, యిప్పుడు పుణ్యస్థల మేది యైనను తీర్చమె యని 

రూడియం దేర్పడినది. ఆలక్కు తోం జూచిన చో. బెద నగారి [పవరునకు, బుణ్యభావ 

సంవథిత మెన క్నేకాదినందర్శనాభిలాష యుండు కల దని స్పష్టమగుచున్నది. మూల 

కర్తగాని మారన కాని యిట్లు చెప్పలేదు. వారు [వ్రవరునిభూతలసౌందర్యది దృషామతిగనే 

చితించిరి. అది యాకాలమునకును, ఆపురాణపా [త్రమునకును నరిపోయిన ది. వెద్దన 

నాటికి దైవశ్నేతతీర్థా దిమహిమ లున్న(పదేశములు దర్శించుట తీర్థాటన మనియు, నట్టు 
కానిచో దేశాటన మనియు నేర్పడి రెండవది నిందాప్యాత మయి యుండును. అందువలన. 

_బవరువి దెశాటనానక్తికి. బుణ్యార్జనానుర క్తియు6 జోడింపంబడినది. “పోయి. సేవింప 

లేకున్న. బుణ్యతీర్థమహిమ వినుటయు నభఖిలకల్మషహరం” బనెడి పవరునిమాటలం 

దది నృష్టము చేయంబడినది. 

తీర్థాటనమువలన( వక్క వయోజనములు సాధింవంబడును. వానిలో ముఖ్యముగా ( 

బుణ్యస్థల తీర్ణదేవా దిదర్భనము, (వకృతిసౌందర్యవీక్షణము, లోక జ్ఞతానంపాదనము మొ॥ 

నవి పెర్కొనందగినవి. వీని నన్నింటిని పవరునియభిలాషయందు భానింపంజేయట 
వెదనచాతుర్యము, 

/ నూక్ష్మముగా( బరిశీలించిన చో. బెద్దన కల్పించిన తీర్ధయా,_తాభిలాషకు సంస్కృత 

మార్కండేయపురాణము దోవాద మొనర్చిన దిని చెప్పవచ్చును. 

రో, 17 అభ్యర్థిత స్తు తే నాసొ (శద్ధావూతేన చేతసా 

తస్యాచఖ్యే న న దెకాం శృ రమ్యాణి నగరాణి చ॥ 

బా. నదీవనాని శెలాం శృ వుణ్యాన్యాయతనాని చ 

సతతో విస్మయావిష్టః పాహ తం ద్విజస త్తమమ్॥ (58.9 - 10) 

శద్ధావూతముగా నభ్యర్థితు. డైన యాసిద్దుండు ద్విజనత్రమునకు ననేకదేశములను 
గుతించియు,' రమ్యమైన నగరములను గుజించియు, నదులు, వనములు, శె లములు, 

వుణ్యాయతనములగుతించియు(, జెప్పె నని యందలి తాత్పర్యము. సిద్దుండు చెప్పిన 

వానిలో. బుణ్యాయతనముల _పనక్తి కలదు. వానినిగూర్చి చెప్పు మని (పవరు డభ్య 

ర్రించె ననియు, స్పష్టమగుచున్నది. అనగా నదివనశె లనగరదేశాదులను జూదు వేడుకతో 

పాటు పుణ్యాయతనముల దర్శించు పుణ్యబుద్ధియు నతడు (వదర్శించె నన్నమాట | 

మారన వుణ్యాయతన వనక్తి వదలను. మూలమునందును నీయొక్క చోటునతప్ప మలి 

యెచ్చటను నిట్టి వన కీ కి లెదు. కావున మారనయు నీయంశము వదలియుండవచ్చును. 

అట్టుచేయటకు. మణియొతటి కారణము కావచ్చును. వేంక చేళ్యర పెన్ వతిలో 

“అభ్యర్థిత'' అని యున్నచోట తరంగిణీ వెన్ పతిలో “అభ్యర్చితజ అని కలదు. ఇందు 

17. “ఆభ్యర్సితన్తు” అని తరం (వె వతి" పాఠము. 



444 మార్కులడేయవురాణము 

“అభ్యర్థితః” అనువదము (ప్రవరుని తీర్ణయా। తాభిలాషను చాటుచున్నది. “'“అభ్యర్చితః” 

అనువద్య మతని యతిథిజనార్బ్చనాభిరతిని వ్యక్తము చేయుచున్నది. మారన యింది 

రెండవయంశమును మాతము (గహించి వివరించి వాసెను. పెద్దన రెండింటిని [గహించి 

విశిష్టముగా మేళవించెను. 

పెద్దన కథావనరమునందు నీరెండంశముల కుచితమై నస్టాన మిచ్చెను. కాని, ప్రవ 

రునిహృదయమందు తాను కల్పించిన పుణ్యార్ణనాన క్రినిమా[తము కొట్టవచ్చినట్టు చితింప 

లేదు. పాదలేవపవరమౌషధము పాదములకు. బూనికొనినవెంటనే యతనికి. గలిగినది 

తు పినభూధరశ్చంగ శ్యామల కోమలకా నన హేమాఢ్యదరీర్సురీని రీక్షాపేక్షయే ! హిమవత్ప 
ర్వతవి శేషములను బరికించుచు డెందమున( బురిగొను కౌతూహలముతోడ నాభూమీ 

సురుండు కోరుకొనినది _ గిరికటకతట నిరంతరతరు గహన గుహావిహారమే ! పుణ్యతీ ర్థైక 

దర్శనాభిలాషి య ట్లూహింపండు. మారన పేర్కొ చినట్లు శై లకాననాంచితనకలావనీతల 
వి శేషము లెల్లను వీతి( గన్గాన న్మతి( గడు గోరుచుండువా(డుమా[త మే యట్లు భావింప. 

గలడు. దీనినిబట్టి వెద్దన రచన్నావణాళికవై మారన వైచిన పభావము నృష్టమగు 

చున్నది, 

4. పిమగిరివిశేషవర్లనమున నంన్కృశపురాణము తోడ్చడినది : 

సంన్కృతవురాణమున హిమవంతము “నాన్నాపష్యసవణాన్వితము'గా భావింపంబడి 

నది, మనోజ్ఞము అగు నాహిమభూధరసాను | వదెశములందు విహరించు సిద్ధకిన్నరగంధ 

ర్వావ్వరోగణములు వర్షితము లైనవి. మశియు మూలమున హిమనగవర్ణన మి ట్టున్నది; 

శో 1కికంచి [త్ప్మసవణాద్భృ9ష్ట జలపాత మనోవారమ్ 

[పన్ఫత్య చ్చిథి కేకా భి రన్యత శ్చ నినాదితమ్॥ 

న్లో. ిదాత్యూహకో యవ్షికాదై $ః క్వచి చ్చాతిమనోహరై 8 

పుంసోగ_కిలకలాభాపెః 2౧ శుతివోరిభిరన్వితమ్ ॥ 

శ్లో, 2 వవుల్చతరుగంధేన వాసితానిల వీజితమ్ 

ముదాయు కః న దదృశే హామవ నం మహాగిరిమ్ ॥ (556. 28 _ విల) 

సంస్కృత పురాణక ర్రవలెనే పెద్దన తనకావ్యమున నాగిరిని వన వణాన్యితముగా నిర్మిం 

చెను. _వవరునియ పేక్షలో ర్ఫురీనిరీక్షణమ కూడ చేర్చెను. వెద్దన చేసిన హిమవన్నగ 
పర్వత వర్ణనమున గొన్ని పద్యములు : 

చ. అట చని కాంచె భూమినురు. డంబరచుంబిశిరన్సర జ్ఞరీ 

పటలముహుర్ముహుర్లుఠ ద భంగ తరంగమృదంగనిన్వన 

18. క్యచి ర్చ] నవణం దృష. . (తరం. వె వా) 
10, చాత్తూహస్తోకరాబై న కుతి చ్వాతిమనోహరమ్ (తరం, (బై, (ప) 

20. మనోతారిభి రన్వితమ్. (ఆరం. పె (పు) 
a అన 21 (ోత్ఫుల్ణతరుగన్దన, (కరం, (చె* వ) 
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స్ఫుటనటనానుకూలవరిఫుల్లక లావక లావిజాలముం 

గటకచరత; గారణుకరకంపితసాలము సీత శై అమున్. (2. 8) 

పీ కులిశధారాహతి పొలుపున( బై నుండి యడుగు మోవ6గ జేసరై నతటుల( 

గనువట్టులోయ గంగానిర్దరము వాజం జలువయా నయ్యేటి కెలకులందు 

లే, గెరలు వికశారికాకీర కేకి భృంగ 

సారనధ్యని( దనలోని చందకాంత 

దరులు _పతిశబ్ద మీన గంధర్యయక్షగాన 

ఘూర్హిత మగు నొక్కా కోనం గనియె. (2. 19) 

చ. నికటమహీధర్యా, గతటనిర్లతనిర్ద రధార6 బాసీ లో 

యకు( దల కిందుగా మల(కలై దిగుకాలువ” (2.21 

క. ఊఉ 

oa ంభ 

(గ వినం మరుదంకురముల్. (౨, 6) 

వెదనరచనలో. పకట నిట్లు గరియురులు వర్ణితములై యున్నవి అట్టు వర్ణించుట 

“పషసవణాన్విత ముగా” నగ్గిరిని దర్శించిన సంస్కృత పురాణక -ర్ర హృదయమునకు 

విసృతకల్పనము. మూలమునందలి జలపాతము, నాట్యము చేయు కలాపిజాలము, 

(శుతిసుభగము లైన పతులకొలక లారావములు, గంధర్వయక్షగానములు, పప్తల్లత 

రుపుష్పగంధబంధుర మైన మరుదంకురములు మొ॥ నవి సంస్కృతమున గలవు 

వానికి విశిష్ట మైన యాకృతులను, వరినరములను, గల్పించి రనబంధుర మైన కవిత్వ 

దర్పణమున( బతి వింబించున ట్రొనర్చినా (డు వెద్దన, 

మారన మార్కండేయపురాణ వథమాళ్వానమునందలి ద్ర చోణచర్మితమున హిమవంత 

మును వర్తించుచు ' “లతాంతోల్డన, గృనరేఖాంచితసానుమంతము. మరుద్దంతిస్సుర్శత్చాంత 

మున్.” (1.22) అని వర్ణించెను, ''“'కటక చరత్మ రేణుకరకంపితసాలము గీత శై లమున్” 

అను వెద్దినకల్పన కిది (వరక మై యుండవచ్చును : 

వస్తునిర్మాణము ; 

వస్తునిర్మాణపద్ధతి ననుసరించి స్వారోచిషమనునంభ వకథను రెండుభాగములు 

చేయవచ్చును. వరూథినీవృత్తాంతము వూర్వభాగము; స్వరోచివృత్తాంతము ఉత్తర 

భాగము. పూర్వుభాగ ము త్రరభాగముకంటె నుదాతమైనది. అట్టగుటకు నైనర్గికము లైన 
పెక్కుక థా రములే కారణములు, 

పూర్వార్హమందలి కథాగతి వేగవంతమును, చై తన్యనుందరమును, సన్ని వేళ 1 
అ) 

దమణియమును నె యుండ(గాను త్తరార్థము మందవేగమును, వర్షనాబహుళమును నయి 
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క థానిర్యహణమునకు మాత్ర మనుకూలించు నలతియలతివృతాంతములకూర్చుతో నంత 
హృదయాహ్ర ది యగుట లేదు. ఇందులకు లోకమే సాక్ష్యము. మనుచరితమును జదువ 

నారంభించిన తెలుయువరిత మొదటిమూ(డాశ్వానముల! బఠించుటయిందు6€ జూవిన 

యభిరుచి తరువాతిక థ పెం బనరింపకుండుట ప్రసిద్ధ మెకదా 

ఏ. మొదటిభాగమున ముగ్గురుపురుషులు, ఒక్క-చ్రీ రంగమున! గానుపింతురు. 

ఉ త్రరభాగమున ముగ్గురుపురుషులు, నలుగురువనితలు పాల్గొందురు, అందుచే నుత్త 

రార్థము పాతబహుళ మె యున్మీలనశిల్పరచనమున కోంతగా నవకాళశము లభింవలేదు, 

లె, పూర్వుభాగమునందలి పాత లన్నియు పరిణతము లైన నంపూర్ణప్యాతలు. 

ఉ త్తరభాగమున నాయకు. డైన స్వరోచి యపరిణతు(డు, అనంవూర్ణు (డు, పరిణతి యంత; 

కరణశ క్రివలనను, లక్ష్యశుద్ధివలనను వ్య క్రి కేర్పడును. స్వీయసంకల్పమును స్వయం 

సాధనచే నవల మొనర్చుకొన. గలిగినచో సంపూర్ణత యేర్పడును, వూర్యభాగ మున(బవ 

రుడు నిత్యాగ్నిహో, త్రి; వేదవిపాతమైన యగ్నికార్య మతనిళ క్తి. మంతౌషథులశ క్తిరంటె 

నది కాశ్వుత మైనది; ఆంతరమైనది. చిత్తశుద్ధితో సాధించిన యాళ క్తిని. [బవరు(డు వివ 

త్ర రపరిస్థితియందు సార్ధక ముగా (బయోగించి తరించినా (డు, జౌషధ సిద్ధుండు పాదలేపాఖ్య 

వరమాషథము సాధించి వయస, ంభనమును, వాయుగమనశ కిని బొందిన కార్యహరు,డు. 

అతని సాయమున; దీర్ధనంద రృనాఖిలాషను దీర్చుకొనినను _పవరు(డు గార్హ వత్యాగ్ని 

(వసాదలబ్దితో నొషధసిద్ధునికందె నున్నతస్థాన మందుకొనినాండు! వరూధినీగంథర్వులు 

భోగ కశీలురు, తమకు నచ్చినయందము నందుకొని భఖోగించునంతవజకు విశాంతి 

నొాందని యుద్వేలచిత వృత్తులు, ఇం దెవరికివారు స్వయంనంపూర్ణులే, 

నంవూర్ణప్నాతలచె నిర్య్వహింప6బడు నన్ని వళములందు కవి పాతపోషణమునందు 

శకి, వెచ్చింవ నవనరము లేకయే పాతచికణమును ద్విగుణీకృత శక్తి తో నిర్వహింప ( 

గలడు. న్వరోచివంటి యవరిణత పా తలయం దది సాధ్యము కాదు. (పవరపా్యతకువల 

న్యయంనంకల్చ(వేరణచే నొకకార్యసాధన కుద్యమించు చైతన్య కియాశకి, అతనికి లేదు. 

అందువలన నాపా(త్రకు( బరివూర్ణత నిద్ధింపలేదు. అత(డు తన బతుకున కొక గమ్య 

మున్న దని గుర్తింపలేదు. అన లబ్లిదానికొజ కెన్నడును యత్నము చేయలేదు. అత (డు 

జన్మతః తేజశ్యాలి,పరాక్రమవంతు(డు, దయామయుడు, ఈమూ(డు గుణములును [గమ 

ముగా( దేజస్వి యైన పుత్రుని. గనుటయందును, రాక్షసాక్కతితో నున్న ఇందీవరాక్షుని 

బారినుండి మనోరమను రక్షించుటయందును, ఆయుర్వేద వభావమున విభావసీకళావతుల 

ననామయమూర్తులుగా నొనర్చుటయందును వి శాంతము లగుచున్నవి, ఠి ట్రతని గుణ 

గణము నభల మగుటకు! బర పేరణమె హేతు వగుట గమనింవం దగిన విశేషము. 

మృగయాకాతుక మతనికి నెజుకుటేని, పేరణవలన గలిగిన దె. రాక్షసాకారు(డై న 

నిందీవరాతునిపె బావకబాణము సంధించు నేర్చునకు మనోరమాదత్త మైన అస్త్ర 

హృదయవిద్యాన్పూర్తి యె కారణమైనది. విభావపీ కశావతుల కొనర్చిన వె ద్యసేవకు 

ఇందీవరాక్షుని యాయుర్వేద విద్యావదానమును, మనోరమా పేరణయును హేతువు 
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Cp లగుచున్నవి. స్వారోచిష మనూత్పతికి వనదేవత హేతుభూతమైనది. హంనీచ,కవా 

సంవాదము, మృగీమృగనంవాదము నతనికి గర ర వ్యబోధ నొనర్చినను దానిని 

(గహించి జీవితలక్ష్యమును గుర్తించు నంతఃకరణశకి క యు నతనికి లేదు. కావున ను త్త 

రార్థమున నాయకునికి న్వయంపేరక శరీ లేక సోవ్యట కథాళక్తికే కొంత లోపమై తార 

సిల్లినది. అది యిట్టి వెటవర్గనలు చె సేనను, ఎన్ని వివాహవర్ణనలు చెసినను వూరింవ( 

బడునది కాదు, 

శ భావసంఘర్షణ మెచ్చట చి తింపంబడునో యచ్చట కథకు శక్ కలుగును, 

అట్టిది పూర్వార్థమున నడుగడుగున నున్నది. ఉత్స రార్భమున లేనేలేదు. [పవరుండు 

వివీతు (డు, అవికత్సను (డు ; జొషధనిద్ధుడు లౌకికు(డు, దాంభికుండు. కాని, (పాగల్భ్య 

మున నిరువురును నమానులే. ఆట్టగుటచె చతురవచోనై వుణ్యము తేటవడ నిరువురును 

నంభాషణ మొనర్చిరి. అందు (పతివాండును ఎదుటివా( డావులించిన (6 దేవులు లెక్కా 

వెట్టిగల(డు, కావున నెదుటివానికి, జిక్కకుండ వచఃకవచమున నాత్మరక్షణ చేసి 

కానగలండు. _ఎదుటివా. డాకవచమును భగ్నమొనర్చుచో సెత్తుకు వైయెత్తు వెయ. 

గలడు. స్వభావవిరుద్ధము లై లన రెండు చిత త్త వృత్తులు వచరించు వాగ్వ్హ్ర్రూత్తుల మధ్య చమ 

తార మై మెన సంఘర్షణము నిద్దపవరుల నంభాషణమున వెల్లివిరిసిన ది. పో ఢు(డైన 

సిద్ధవరుని చే(వబుట్టలో భ[దముగా దాచంబడిన పౌదలే పమును బైక్( దీయించిన 

సామర్థ్యము (వవరుని వా కాగల్భ్యమున( గలదు. గార ర పత్యాగ్నిని స్తుతించి తత్పసాద 

మును బొందుటయం దది సఫలమెైనది. 

వరూథిన్మీపవరు లేక త్ర నమావేశ మగుట దేవలోకభూలోకమర్యాదలు, భి భోగకర్మ 

సిద్ధాంతములు, శంగారళాంతములు, నొక్కచోట నంఘర్షణపడుట వంటిది. దేవతలు 

భగ ౧ కవృళ్తులు, మానవులు క ర్మైక్యపవణులు. కర్మఫల మే భోగ మని యెందువా(డు 

కర్శిష్నః భోగము నాశించి కర్మను త్యజించువాండు కాముకుడు. దేవభోగ ములు పుణ్య 

కర్మఫలక్షతి కేర్పడినవి. కర్మిష్ట. కాముకు( డైనచో నీవహపరములందు. జెడును. కావున 

కర్మాచరణమువలన( జితశు ద్దియు, దానివలన జ్ఞానమును సాధించి “బహ్మానందాధథి 

రాజ్యపద విస్థి తుండు” కావలయు నని భావించిన సోమయాజి - | పవరు(డు. అప్బరోంగన 

యెన వరూథిని కీమార్గము తెలియదు. నిత్యయావను లైన దేవజాతులు వయోధర్మ మెన 

భోగమునే (పధానముగా భావించి, తత్వే వయం దానక్తు లైన వారినే బంధుకోటిగా భావించు 

చుందురు. అందువలననే _పవరు(డు వరూధినీ నంభోగము నొల్లక యింటి కేగద నని 

పలుక వరూథిని యాశ్చర్యపడుట : ఉత్తరద క్షిణధువములవలె నున్న ఈరెండు భావ 

ములకును, స్యభావములకును నెర్పడిన సంఘర్షణమె మనుచరి్మిత ద్వితియాశ్వానము 

నందలిక థ. 

నా (పా ంచద్య్భూషణవా నాహమూలరుచితో ( బాలిండ్లు సౌంగారి చె 

యుంచుల్ మోవగం గౌ౧గిలించి యధరం జాసింప హో శ్రీహరి 
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2. “ఆర్బనావిధి” మారన చూపించెను 

ఇంటికి వచ్చిన తిథిని _ప్రవరు.డు పూజించినవిధము మూలమున. జప్పంబడ తి 

లో నత! డతిథి నర్చించె నని మాత్రము కలదు. (58.4) 

మారన దానిని. బెంపుచేసి “ఆది పజాం డతని వందన వూజల ద్యాష్టచిత్తు(గా( జెచ్చెరం 

జేసె” (ఓ. 215) న నని పెర్కానెను సెక తీర్గనంవాను లేతెంచిన చో. |బవరు(డు వారి 

సర్చించు విధము నంతకు+ బూర ము (1.9 ") విశద మొనర్చి యుండుట చే నిచ్చట 

మారన సూచన ననునరించి _ ఈ[కిందిపద్యము రచించెను. 

(మె (2 కు చనుదొెంచు పరమయోగీర్యదు. గాంచి 
రా 

భ కినంయు కి నెదురేంగి (పణతు! డగుచు 

అ 
లు 

షాన్నకలన సంతుషు6 జేసి, (మను. 1.60) 
(a) 

/ 
మారన రచనలోని వందనము _ పూజనము - హృష్టచిత్తుంగా నానర్చుట _ యనెడి 

డ్రయాక లావ పెద్దన తేటగీతికి తెజవు చూవించిన దనుట స్పష్టము. 

ఏ, సిదుసి “మునిందొ 1" యని విలచుట మారన నెర్పినదే 

సంన్మ్హృత పురాణమున నౌషధసిద్దు(డు ద్విజు( డనియు, (వబాహ్మణు( డనియు, 

వేర్కాన: బడియున్నాండు. మారన యతనిని న్వయముగను, ప్యాతముఖమునను _ 

భూనురు. డనియు, మునీ=ఇ్యద్రు6 డనియి, మునివల్రభు( డనియు, మునినాయకు( డనియు 

పేర్కొనెను. పెద్దన మారన గైకొన్న స్వాతం్యత్యమును గాంచి తానును అతనిని( 

బరమయోగీం' దు: డనియు, విద్వంద్వంద్యు( డసియు, మౌనినాథు6 డనియు, మహాత్ము ( 

డనియు, మునిలోక గామణి యనియు _ |బవరునిచే నంబోధింవ( జేసెను, 

4 పవరు (శు 'ఈషదంకురితహనన న్మగ సిష్షుగ గండయుగ పలి డయె నను 

కల్పనక నకు మారనరచనము దోహద 4 మైనద్ : 

బహు దేశోనగ రనదీవనశె లవుణ్యాయతనములను గాంచితి నని చెప్పిన వి|వుని 

వాక్యములు విని |పవరు(డు విస్మయా విష్టు( డయ్యె నని సంస్కృత పురాణము, “అనేక బి 

శములను |దిమ్మరి క్రమముగా! వెక్కుచోద్యములు గ గంటి” నని యహంఛావముతా 

జప్పుకొను ని సిద్ధని 6 దప్పక (6 జూచి |వవరు(డు నవ్వె నని మారన. అల్లసాని పెద్దన | ప 

రుని వెద్దగా నవ్వింపక సషదంకురితహనసన్నగ సిమ్షుగండయు గనం డయ్యు నని హతము 

గడునుగాం జెవి? యతనిశీలమునకు మెజు6గువెథధ్రైను, 

[ప్రవరునియందు' జొడక ట్టవలసేన యాశ్ళ్చార్యభావమునకు బదులు య. 
జ IU లో * సరై అవ రీ 
శో on 

ou 

ఎన దరహోనము కలుగుటకు హేతువు సిదునివాక్కులలో. గొట్టవచ్చినట్లు క స్ 
థు గు 

వీ లో వచ్చు దాంభికత్వము. నంన్కతమున నటిల క్షణము సిన్దునివాక్కుల లో, గానరాదు. 
లు ధి 
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కవి యతనిమాటలు కథాకధనముగా( జెప్పే వేయుటయే దానికి. |బధానకారణము, 

మారన యీపల్కు_లను బాతముఖమున ననివించి సన్ని వేళ మును నంభాషణకశిల్పనుందర 

మొనర్చెను. సిద్దునిమాటలలోని “అనేక దేశముల” “కచ్చరి” “దిమ్మరితి* “ఒజగిన్ 

గాంచితి( బెక్కుచ్ ద్యముర్' "2 అనువపదములయుక యుచ్చారణలోని యూనిక వలన 

దాంభికత్వము, (వ వాగల్భ్ఫ్యము కలిగింపంబడిన వి. వెద్దన తనచమత్కారవచనరచనా 

_పావిణ్యము వెలార్చి _పవరనిద్దుల సంభాషణ ము రచించెను. సిద్ధానిదాంభిక త్వ మచ్చు 

పడునట్లు చితించుటలో పెద్దన కృత కృత్యుం డయ్యెను. దు _ “ఓచతురాన్యవంశ 

కలకోదధివూర్ణశశాంక ! (1.70) కెదారెక భజించితిన్”' 1 8 1) _ అనువద్యము లొక 

యెత్తు. దికృర్యతవిశెషవర్ణనాత్మక మైన దీర్భ వచనము (1. 72) మజీయొక యెత్తు. 

విభజించి యడిగిన విషయమును మూక ఉమ్మడిగా జెప్పుట పద్యములందు కానవచ్చును. 

విభజించి చెప్పినవిషయమునందు శద్దాడంబరము తప్ప విశేష మెమియు లేకుండుట వచ 

నమునందు( బొడ(గట్టును. ఇది వెద్దన చెసిన విభాగము; వహవోసోదయమునకు విభావ 

మైన చక్క్టాని వాగ్వికృతి 

_వవరుండు. సిద్దునిమాటలు నమ్మజాల నని పలికిన యాశ్నేవణవాక్యములను 

మారనకం టె. బెద్దన రమణియముగా రచించెను. 

మారన : 

ఉ. వాయపుర జు లేల మునివల్లభ : వృద్ధుండ వొండె6 గావు లే. 

(బాయవు వాండ వదివనరమ్యము లైన యనేకదేశము 
ల్రయుత : యల్పకాలమున ( (దిమ్మర శత్యమ | నీకు నెమ్మెయి 

న్వ్యెయును నేల నమ్మ నెద సీపలు తన్న మునీందు! డిట్రనున్. (1310) 

౬ 
రద 

౭న 

చ. వెఅవక మి కొనర్తు నొళవిన్నవ : మిట్టివి యెల్హం జూచిరా 

నెజకలు గట్టుకొన్న మణి యేండును బూండ్లును బటు |చాయపుం 
(oa) గ థ్ ర్ు నకి 

యతతనంబు మీమొగము సెప్పక చెప్పెడు; నద్దిరయ్య J మా 

కెటుగ( దరంవె మీమహామ లీర యెజుంగుదు లేమి చెప్పుదున్. (1.79) 

మూలమున; |బవరునివాక ము అతిసాధువు లై శంకానివారణకొణకు మాత మే యడుగ, 

బడినట్టు రచియింప(బడియున్న వి. “అయ్యా! అనేకదెళశదర్శనము చేసితి మని చెప్పు 

చున్నారు. కాని మీరు ఆలసినట్టు కానరాదు. చూచుట కతివృద్ధులు కారు. యౌవనము 

నుండి యెక్కువగా మరలియండలేదు. కావున కొలదికాలములో( బృథివి యంతయు 

నెట్లు సంచరింవ(గలిగితి' రని సం నృతపు పురాణమున( 55. 11)నుండ వా వాని ననువదించుచు, 

(బవరుండు, సిద్ధుని నా వెవించినట్టు మలచి రచించినాథఢథు మారన. ఆమలువు_“వాయపు 

రజ లేల మునివల్లభ”, “అ వివనరమ్య ని”, “అల్ప 

బె 

సము లైన , అల *1కాలముని”, “నమ్మ నెద 

సీప లుకు” అనెడిమాటం చేత యువీకరించెను. మూలమున ' 'నతివృద్ధుండవు కా వని 
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యుండగా మారన “లై(జబాయపువాండ” నని మార్చినా(డు, వయస్సామ్యమును గమ 

నించి, వికల్హనత్వమువై నొక్కవినరు వినరి, అదివనగమనక్తికమును నిరూవించి, 

అల్పకాలమున ననేక దేశములను దర్శించుట యసాధ్యమని శంకించి, నీపలుకు నమ్మ 

జాల నని అవిశ్వాసము |పక టించినక్ర మము మారనవచనమున గలదు, పెద్దన మారన 

వలెనే సిద్దునకు( జాయవుంజిణుతతనంబు కల్పించినా (డు, (ప్రవరుని నోట మారనకంపె 

వాడి యైన మాటలను పఠ్కించినాండు. “ఆద్దిరయ్య ““మమహిమ లీజు యెజుంగు 

దురు” “ఏమి చెప్పుదున ” అన్నమాటలు నిజముగా ““వాయపుర జ్ఞు లేల” యనువానికంటె 

వ్యంగ్యార్థళ క్తిచే బల మైనవి. కాని, 'వెజవక మి కొనర్తు నొక విన్నపము _ అను వినయ 

ముదిత మెన యువ కమణికతో వానితీవతను మందగింవం జేసి వెదన వాక్బాతుర్యము 

'పకటించినాఃడు, 

మూలమున (|బవరు( డతిసాధువు. మారన యతనిని నూటిగా నిర్భయముగా 

“గుండ బడ్డ అగునట్లు మాడలాడువానిగా జి తించెను, వెద్దన యతనిని నిగూఢ వాజై 

పుణ్యమును వెలార్చు పొఢునిగా( దీర్చిదిధైను. మారన నరళవర్త నమునకు( _వాధాన్య 

మిచ్చెను. - పెద్దన గడునైన నాగరకనభ్య మర్యాదను బోషించెను. ఈభెదమే పౌరాణిక 

(పవరుని నవ్వులోను, మాటలలోను, [పబంధ(పవరుని గండయుగళములోను, వాక్య 

నరళిలోను గాన(బడుచున్న వి. 

డ్ర్ బకుమళ్ళ అచ్యుత రావుగారు మారనకల్పనవలన (పవర సిద్ధుల పాత పోష 

ణయోగ్య మైన దనియు, వెద్దన వారినంభాషణము కొంత మార్చి వారిశీలములకు మెజు6గు 

వెసి ననియు. బేర్కానియుండిరి. 23 మారన పవరు6ండు మునులశీలము నెజుంగని 

య్యఫౌఢు౯ డనియు, పెద్దనగార్మిపవరుండు యోగసిద్దునితో నీచిన్నిపావడు మాటలాడు 

టే వెజచుచున్నట్లు మాటలాడె ననియు, గురువునొద్ది శిష్యుని కుండ(దగిన వినమతను 

భక్తిని జూవీంచె ననియు వివరించిరి. మనుచరితలోని (పవరుండు |వకటించినది 

మూలమునందువలె నాశ్చర్యభావ మని వ్యాథ్యానించిరి. కాని, రావుగారు వెద్దన (పవర 

పాత్రకు గల్పించిన గడును(దనముగాని, ఈషదంకురితహనసన్మగసిష్టుగండ యుగళ 

ములు వ్యంజింపంజేయు ధ్వనిమాధుర్యమునుగాని లెక్కింవక మాటలు రాని చిన్నిపావ 

నిగా నిరూవించిరి. మారనరచనలో( ;బవరు(డు పౌఢు( డయ్యను. వెదననృష్టిలో, 
- 

బరిపూర్చు. డయ్యెను. దానిని గుర్తింపనిచో క విహృదయము గుర్తింప నట్టగును. 

వ్, జిషధసిద్ధుండు తాను సెద్దుండ నని చెపుకొను క ల్పనము మారనదే: 

_పవరునిశంక కు నమాధాన మీయ( బారంభించిన యౌషధసిద్దు (డు ముందుగా 

“నేనొక సిద్దు(డ నిను మహీసురశేఖరి”” అని స్పష్టము చేసినట్టు మారన, ఆవాక్యము 

నకువ్యాఖ్యానము చేసినట్లు పెద్రన “వినవయ్య ! జరయు రుజయును జనకంగా వెజుచు 

ఐల. ఆంధవాబ్యయచిర్మితము వ వ్యతియథాగము వట 149-160. 



మనుచర్మితము శర ప్ 

మమ్ము సిద్ధుల మగుటన్” అని విస్తరించి ;వానెను. అమూఎక మెన యీ నంభాషణము 

యొక్క యుష్మకమణిక మారనకవి కల్పనయే : 

6. పాదలేవము నిశలయందు పఫెచేయ దసి ధ్షనింప(జేసినవా(డు మారన : 

శ్లో. మంత్రౌషధివభావేన విపావతిహతాగతిః 

యోజనానాం నహ్మనం హి దినార్టైన [(వజా మ్యహమ", (158.12) 

అని మూలమున నుండ _ మారన 

"దాని బదంబులందు6 దగ! దాల్చిన నెంతయు నిర్జిత్మశముం 

డై నరుం డేగు యోజననహ్మనము నావగలింటిలోవలన్” (4.218) 

నంనస్కృత మునంచలి దినార్థమును మారన దివముగా మార్చి స్పష్టవజచినా6డు. చివర 

ఏవార్థక న్ఫూర్తి చెత రాతులయందు పాదలేవధారణ మయొగ్య మని వ్యంజింప (జేసి 

నాడు. తదర్థము గమనించి పరమవంగ్యముగా, బెద్దన యీ క్రిందిపద్యమును వెలయించి 

నాడు. 

క. దివి విసరుహబాంధవ నెం 

ధవనంభఘం బెంత దవ్వు దగ లే కరుగున్ 

భువి నంతదవ్వు నేమును 

ఠవఠవలే కరుగుదుము హుటాహుటినడలన్, (1.76) 

ఇందలి వస్తుధ్వని పరమరమణీయము. 

T. పాదలేపముయొక మత పాధాన్యము చెన్చకుండుటకు( (దోవ 

జూపివది మారన ; 

(పవరుని కతిథిగా వచ్చినవాడు జొషధి_పభావజ్ఞు( డనియు, మంతవిద్యావిశా 

రదు6 డనియు గలదు. అత6 డల్పకాలమున ననేక దేశములను బర్యటింప6 గలుగుటకు( 

గారణము మంతౌషధి పభావ మసి పేర్కొనెను, (ప్రవరునకు, జాదలేవ మిచ్చుచు దాని 

నభిమంతించి, దిశానిర్దేశాదిక మొనర్చెను. మూలమున ని ట్టున్నది : 

న్లో. 24 పాదా త్స _జాహ్మణ శ్చాన్మె పాదలేప ముదారటిః 

అధిమన్ర యామాన 25 ద్రిభంతే నాఖ్యాతాం చ యత్నతః || (58.15) 

సిడుండు _ పాదలేపవదాననందర్భమున( దాని నభిమంతించె నన్నువనక్తి మారన 

[గహింపలేదు. దానికి బూర్యరంగముగా నిద్దునియొక మం|త విద్యావె శారద్యము 

నుగ్గడింపక మానెను. దానివలన( బూర్యావరార్థ వైరుధ్య మేర్పడలేదు. కాని, మంత 

సహిత మైన పాదలేవమును వర్ణించిన నంన్క్భత పురాణక ర్త కల్పనము పరమోదాత్ర 

ముగా నున్నది. మం|తమునకు లేనిమహిమ మందున లంటంగట్తిన మారన కల్చ్పనము 

బొ, సన్వపావాదాహ్మణ శ్చాస్మై (తరం. (పె. ED 

దిల్. దిశ మాఖ్యాతాం తేనయత్నతః॥ (తర, వె. న ) 



454 మార్క-ండేయపురాణము 

గారడివలె నున్నది. మారనకు పట్టనిమం తము వెద్దన కనలే వట్టలేదు. వెద్దనయు 

సిద్ధుని మంత విద్యావిశారదు( డని వర్ణింప లేదు, 

ఆకుపసరున రేర్నడిన మహత్తున కొల్లసాని పెద్దన హతుకల్పనము చేయుచు నొక 

కొట్టుక థ నల్లినా(డు. “పాదలేవ మను పేరం గల్లు దివ్యాషధంపురసం శరనత పం 

గలిగొ నని ని నిద్దునివాక్యము. ఆయీ కరు డాతని కెప్పు డెందుల కె ట్రిచ్చెనో ఆపర 

మేశ్యరునికే యెలుక ! మహా ౫దేవునికరన్న ర్శచే నా నాయౌవషధమున కామా హాత్మ మేర్పుడిన 

దని వెద్దన నమర్థన మె యుండవచ్చును ! ఎట్టయిన నేమి వెదనమారనలు పాదలేప 

మంతపాధాన్యమును పేర్కానకుండుటలో నొక్కటి యైరి. పాదలేపవదాననానంత 

రము |వవరునితో సిద్దు. డొక్కమాట యైనను మాటలాడకుండుట యందును నిట్టి 

సామ్యము కలదు: 

ర. మూలమందలి కాలయో జనవరిమాణ, ప క్రిని వదలుఏకు మారనయే 

మార్గదర్శి : 

పాదలేపమును ధరించి _పవరుండు హొమాచలమున కెగ(బోవుచు నిట్లు లోన, 

దలంచి నని సంస్కృత పురాణమున, గలదు. 

శో. నసహ్మనం యోజనానాం హి దినార్జెన 'వజామి మత్ 

ఆయాస్యా మ్తి సంచిత్య తదర్ధనాపరేణ హి॥ (58.17) 

ఈక్లోకము మూలకథయందే యంత పొనయట లేదని మారన యనువదింవక మానె 

నని యాఖ్యానశిల్బాధ్యాయమున.: జెప్పంబడినది. వెద్దనయు నదెభావమునం దన్మపబంధ 

మున. జేర్చుకొనలే దని యూాహింప సులభ మగు చున్నది. హిమవత్పర్వతమున కేంగిన 

_పవరుండు గ్భహో న్ముఖు( డగుటకు హేతువుగా మధ్యాహ ఎకాలనూచనమును గల్బించు 

(పమాదమున కీశ్లోక మే దారితీసియుండవచ్చును. వరణానదీతిరము నుండి బదరినారాయణ 

క్నేతమునకు వాయుమార్శమున వేయియోజనములదూరము లేదుకదా ! అందువలన 

నీశ్లోకము ననుసరించి పవరు. డుదయము పెందలకడనే హిమగిరికి. జెరుకొని మధ్యాహ్న 

మగునంతవజకు వివిధ్యవదేశములు దర్శించినట్లు మనుచర్మితమున( జెప్పంబడియుండ 

వచ్చును. 

మూలమున; బవరు( డతిథ్యభ్యాగత నమర్చన మైన తరువాత నపరా హ్హమున( 

బయలుదేరి యనతికాలములోనే హిమగిరి చేరి ఆ అచ్చట కొంతవడి విశేషముల దర్శించి 

సాయంసంధ్యాకాల మానన్న మగు సమయమున వరూథినిం గాంచె నని చెప్పుట క్షీకింది 

యాధారములు తోడువడుచున్నవి : 

(1) సవవరుండు వరూ థినితో_ 

న్లో. సాత్వం కిం బహు నోకైన తథా కురు యశస్విని 

యథా నాస్రంగతే సూర్యే పశ్యామి నిజమాలయమ్॥ . (558.5 ప) 
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అని యడిగినట్టు కలదు. “సూర్యు డ స్త్రమింపక మున్న నన్నింటి3( జెర్పు "మని 

(పవరుండు వేడుకొనుచుండుటవలన నానమయము సూర్యా స్రమయవూర్వూభాగ మని 

యూహించుటకు వీలున్నది. కాని మారన యీవాక్యము ననువదింపలేదు. 
(2) | పవరు(డు గార్హ పత్యాగ్నిని( (డార్థించుచు_ 

సో, ఏవం త్వత్తో భవత్యేత ద్యేన సత్యే న వె జగత్ 
ర 

తథావా మద్య స్వం గేహం పశ్యేయంనతి భా భాను రే॥ 

కో, యథావై వెదిక కం కర్మ సకాలే నొజ్లి తం మయా 

తేన నత్యేన వశ్యేయం నృహస్థోఒద్య దివాకరమ్ ॥ (58. 77-76) 
అన్నమాటలుకూడ వెవీషయమును నంపూర్ణము గా బలవజచుచున్న వి, మారన వీని నను 

వదించుచు '““సనిపసాదమున సిను డు గుంక కుండ నివుడ యింటి కరుగువాఃడం గాక ౧ 

యని వేర్కొనియుండుటచే మూలానుసారముగా సమయపాలనము చేసియున్నాండు. 

పెద్దన హిమవన్నగము పై మధ్యాహ్నకాలమును సూచించి విషమసమస్య నొకదానిని 

మొలకె త్తించినను చివరకు (పవరునినోట '“సన్మానముతోడ నన్ను సదనంబునC( జెర్చు 

మినుండు పశ్చిమాంభోనిధియందు! [గుంకకయ మున్న రయంబున హవ్యవాహనా 1” 

యని స్తుతింవ(జేసినాండు. సూ ర్యోదయా ద్య నమయపర్శంతము కర్మ కధికార మున్నది 

కావున నడుగుట కదియే పరమావధి కాంగలదు : 

తాత్పర్య మెమన;,గా : మారన పురాణమున నీరంగ మపరాహ్హమును 9డి సూర్యా స 

మయమునకు( గించిత్చూర్యమువజకు( గల కాలమున జరిగియండగా ణెద్ద 

మున. బూర్వాహ్హ రామునుండి యారంభించినట్టు కలదు. మాళనను గొంత యనుక రించి, 

కొంత సీ!యక కల్పనము చేయుట చే( వెద్దనయం దు|కొత దైన కాలవ్యత్యాన మేర్పడినది న 

కాని, మూలమునంద లివ్యత్యాన ములను వదలుటయందు నూత మిరువురు నొక చాటన 

నడచినవారే. 

లలి రన es 
భా Oo 0 

౪, వరూభిని. (బవరున కడ్డము సిల్చినది మారనయే : 

దూరమునుండి వరూథినిని డాయంజనుచున్న పవరున కామె తనంతట తాను 

క న6బఅచుకొనిన దని సంస్కృత పురాణము. 

శో, ఏవం నంచింతయంతీ సా దివ్యమోషి త్న్మరాతురా 

ఆత్మానం దర్శయామాన కమనీయత రాకృతిమ్ 1 (55. 42) 

మారన మూలకంర్తకం టెం గొంత గడునుపోకడ పోయెను. (పవరునివైం బడి గౌ(గిలిం 
చెడి వరూథిని న్మరాతురన్యభావమునకు నాంది పలుకుచున్నట్లు రత్నపుతిక వోలె నామె 

నాతనిముందట పౌఢముగా నిలిపెను. 

క. అని మనమున, దలపోయుచు 

మనసిజశరనికఠరదళితమానన యగుచ్చు 
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నని యవ్వనితామణి వి 

'వునిముందట నిల్చి రత్నపవుతిక వోలెన్, (మారన. 4, 2ల4) 

పెద్దన నంన్కృతళశ్లోకమునుండి యెత్తుగడ గైకొని మారన కల్పించిన వరూథినీహృదంప 
మున స్థావించి, “చనుటి యను క్రియ కందియలచప్పుళ్ళను గల్పించి రత్నవుతికవోలె. 

కాక నజీవశిల్ప మువలె నాయప్పరోంగనను (ప్రవరున కడ్డముగా నిలువ(బెవిను. 

మ. అని చింతించుచు మీన కేతన ధనుర్ద్యాము క్తనారా చదు 

రినసమ్మూర్చితమానసాంబురుహ యె దీవించు చెంద త్తజం 

బున( జెవెత్తిన లజ నం_ఘేకటకంబుల్ [మోయ నడ్డంబు ని 

లిన నయ్యచ్చర( జూచి చేరం జని వలెన్ వాండు విభాంతు(డై, 

(మను. వి, బరి 

మారన “ముందట నిళ్నె” నన6గా. బెద్దన “అడ్డము నిల్చె" నని మార్చెను. పురాణమున 

వరూధిని మరుగునుండి బెటపడినది కాన ముందట నిల ననుట భావ్యమైనది. 

_వబంధమున నాతనియెదుటనే యున్నది కావున నడ్డము నిల ననుట నహజమైనది. 

తాతృర్యమున సీరెండుకల్పనలు నజాతీయములే. 

10. |పవరునిడేశాటనాధిలాషకు విరుద్ధ ము లైన శా స్త్రవాక్యములను [(గహింప 

కుండుటకు మారన మార్గదర్శి యయ్యాను ; 

|పవరు(డు వరూథినితో నిట్రనె నని మూలమున. గలదు: 

ళో. [(పశస్య తేన (పవాసో | బాహ్మణానాం కదాచన 

అపరాధ్యతి మే బీరు దేశదర్శనకౌతుకమ్ ॥ 
నతో గృహే ద్విజాగన్య నిష్ప తిః నర్వకర్మణామ్ 
నిత్యనై మి త్రికానాం చ(తు) హాని రేవం (వవాసినః ॥ (55. 50-51) 

[బాహ్మణులకు6 | బవాసము ధర్మ విరుద్దమ(ట : కావున( |బవరుని దేశదర్శనకౌతుకము 

తగినది కాదంట ! సర్వధర్మములకు నునికివట్టు గృహమే కావున ద్విజులు దానిని విడిచి 
నచో నిత్యనై మిితికకర్మహోాని జరుగున(ట ! - ఈవాక్యములు [పవరునిదేశాటనము ననర్ల 
మెనదానిగా( జెప్పుచున్నవీ. కావున, గథార్థముల రకొనుకూలము లె నవికావు. మారన 

వీని ననువదింవక వదలెను. వెద్దనయు దీనిని గపహింపక విడిచెను. 

11.“ ఎక్కడి. (డె అనువద్యభావమువైె మారన పభావము కలదు : 

వరూధిని [వవదనిరూవరేథభాసౌందర్యముల గాంచి సం్రభమనంచలితాంతరంగ 

మె యిట్లు తలపోనె నని మూలము: 

శో. చింతయామాన కో న్వెష రమణీయతమాకృతి ౪ 

నఫలం మే భవే ప్ట్న్మ యది మాం నావమన్యతే || (58. లగి 
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మారన దీని ని ట్రనువదించెను. 

ఉ ఈసుకుమారు. డెవ్వండొకొ యిందుల కెందులనుండి వచ్చెనో 

భాసనురరూ పకాంతిబిత భావజచం దు డితండు రాగలీ 

లానరనత్య మొప్ప? గడు లాలను(డై నను జూచెనేని నే( 

జేసిన పుణ్య మెవ్వరును జేయరు కాముని6 దక్క నేలుదున్. (4. 280) 

మూలముకంటె మారనరచనము [పౌఢముగా నున్నది. రమణీయత మాక్చతిని భావపరిణా 

మావస్థ కనువైన వాక్యవిన్యాన మున బెంచి రచించినాడు. '"అత6 డవమానించిన చో 

నాజన్మ సఫల మగు” ననెడి వాక్యములోని యవమానస్ఫూర్రిని మార్చి, యనుకూలభావ 

స్ఫూర్తిని నిల్పినాండు. “జన్మసాఫల్యమునుగూర్చిన (పస్తావనమును వదలినాండు. 

కథలో నాతనిచే నవమానింపంబడ నున్నట్టియు, స్వరోచినంభవముతో జన్మసా వల్యము 

నొందునట్టియ వరూథిని ముఖమున సీవాక్య ముచ్చరిం ప(బడుట భావికథార్థముల కను 

కూలము కాదని మారన భావించియుండ వచ్చును. వెద్దనకు మారనకల్పనము నచ్చినది. 

దానిని విషమాలంకార సుందర మొనర్చి యిట్లు రచించినాండు : 

ప్త ఎక్క్కడివా(డొ యక్షతనయేందుజయంతవన ౨త కంతులం 

జక)_(దనంబునన్ గెలువ (జాకెడు వీని మహీనురాన్యయం 

బెక్క_డ? యీ తనూవిభవ మెక్ళుడ? యేలనిబంటుగా మరున్ 

డక గొనంగరాదె? యకటా! నను పడు పరి_గ హించినన్, (మను.2.55) 

మారన “ఈనుకుమారు( డెవ్య(డొకొ!' యని పలికించి వరూథిని యాతని _బహ్మతేజ 

మును గు"ర్తింవనట్టు రచింప(గా పెద్దన యాలోవమును పూరించెను. “కాముని దక 

నేలుదున్” అసుమారనవాక్యమునకు వెద్దన ముగ్గు: డై ర0డవవాక్యము నాభావముతోడనే 

యెత్తుకొనెను. మాదన వరూథినికి.( గల్సించిన పుణ్యపాపఫల విషయక మైన పురాణ 

సంస్కారమును దొలగించి పెద్దన యచ్చ మగు మన్మథ వికారము మాతమ (వపంచిం 

చెను. మారన యూష్మాక్షర్మపానఘటిత మైన వృత్తము నెత్తుకొని పవరునిం బొందుట 

దుష్మరకార్య మనుభావమును వ్యంజింవ( వేయంగా పెద్దన పరుష ద్విత్వాక్షర పానముచే 

నద్దానిని సాధించెను. ఛందమువై మారన్నపభావము స్పష్టము. 

శేషా దిరమణకవు లీరెండువద్యముల రచనములను బోల్సిచూచి “వెద్దనకవియు 

మారనయందు( [బమాణభావము కలవా( డని యూహింపవచ్చు” నని వాసిరి.26 

12. మారన పంచమాశ్వాసారంభ ము_ పెద్దన తృతీయాళ్వాపహారంభము : 

నంన్క్బృత పురాణక థ 55వ అధ్యాయమున( ద్రారంభ మైనది. (ప్రవరుడు గార్ల 

వత్యాగ్నిని( వార్ధంచునంతవఅ కది సొగినది. అన్నదేవు( డవ్విపునిశరీరమునందు 

నన్నిహితుండగు కథానన్నివేశముతో 59వ అధ్యాయ మారంభ మైనది. మారన 

వీర. మూరనమార్క_- పీఠిక, పుట, 7 
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షమనునంభవకథఢను చతుర్థాశ్వానమున ౨18వ పద్యమునుండి యారంఖించి 

నాయాక్యానమును పవరు. డగ్నివసాదమున నింటికిం జేరి నుఖముండె నని 

బుగించెను, ఈవిభాగము నంన్క్భృతమునందలి యధ్యాయవిభాగముకంటి నౌచిత్య 

నరితముగా నున్నది. పెద్దనకు మారన మ ర్లము నచ్చినది. అత(డుకూడ ద్వితీయారా$ 

సమును మారన యెచ్చట నావెనో యచ్చటనే యావెను. దీనితో మారన పెద్దనలకు 

పంచమతృతీయాళ్వాసారంభములం దొకే కథాఘట్టము లభించినది. 

మారనవలె( బెద్దనయు నాదిగురువై న వృత్తము | గహించుటయే కాక  ఆద్యక్షరము 

కూడ సమముగా వాడినాడు మారన : 

ఉ. ఆకమలాశ్షిచితమున నా ద్విజరాజకుమారు బారుది 

2p 

> ఓ 

0, 

లా es గ్ ల 

వ్యాకృతి నిల్చి ప్రతి వగ లంతకు నంతకు నగ్గలించి చీ 

కాకుపడంగ( జేయ గునుమాయుధునేటుల కంత యోర్వంగా 

నితాంత వేదన జలించుచు నెంతయు వెచ్చనూర్చుచున , 
| al, 

Ox 

Ux ఏదికందరములు గలయం 

దిరుగుచు దుఃకాంబురాశి( దేలుచు విపుం 

డదిగినవలనికి( జూడుు._లు 

సొరి నిగిడించుచును బువ్వుంబోండి యలంతన్, (5.94) 
పెద్దన యీభావమునే మారుమాటలతో నిటు రచించెను : 

రా. అభూదేవకుమారు. డేంగిన. దదీయానూన రమ్యాకృతిం 

దా భావంబున నిల్చి యంగభవకోదండో[,గ మౌర్విరవ 

తెభాకంపిత భె ర్యయై యల(త నచ్చో నిల్వ కచ్చెల్వ త 

ద్ఫూభృన్మెఖల వెంట గానల (బడిన్ దుఃఖావ్టీనిర్మ గ్నయె. 

తిరుగుచు ధరణీనురవరు( 

డరిగినచొ ప్పరసి యరసి యట గానక యా 

or 

హరిణాంకముభఖి నఖీజన 

పరివృత యె మగిడివచ్చి భావములోనన్, (మను. లి.లి_4) 

వరూథినీవిరహవేదనను మూలాతి5 కముగా రచించిన యీయిద్దణుక వులరచ నల 

యందు నిట్టిసామ్యము గోచరించుట కాక తాశీయన్యాయ మని (తోస్వేయుటకు వీలులేదు. 

తప్పక మారన వెద్దనవై వై చినవభావమే కారణ మనుటలో విపతిపత్తి లేదు. 

12, పరు" థిసవిర హదు:ఖమునుగూర్చి గింధర్వకుమారుండు వితర్కించి 

నట్టు వర్ణింపకుండు టకు మారనయే మొదటివాంయ : 

వరూధిని విరహదుఃఖాతుర యె హిమగిరిసాను వుల వై( “దిరుగుచుండ నామ్మెను 
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పూర్ణము వంచి నిరాకృతు; డైన కలి యను గంధర్వ్యకుమారు( డొక6 డామెను గాంచి 

యిట్టు చింతించినట్లు సంన్కృళత పురాణము / 

శ్లో. న చింతయామాన తదా కిన్న్వేషా గజగామినీ 

నిశ్వానవవనమ్లానా గిరా వత వరూధినీ ॥ 
శ్లో. మునిశావక్షతా కిం ను కేన 2”చితి_0 విమానితా 

బాష్పవారిపరిక్షన్న మియం ధత్తే యతో ముఖమ్ ॥ 

రో తతః న దధ్యా సుచిరం త మర్గం కొతుకా తృలిః 

జ్ఞాతవాం శ్చ (పభావేణ నమాధేః న యథాతథమ ॥ (59.16_18) 

మారన యీవాక్యనము దాయమును దెనింగింపలేదు. “అయ్యవన్థ నున్న యయ్యంగనం 

గనుంగొని దివ్యజ్ఞానంబున, దద్వ్చృతాంతంబంతయు 'సెజీంగ" (5.10) నని మాతమే 

మారన రచించెను. పఠితకు. దెలినిన యీవిషయమునుగూర్చి యీప్యాతముఖమున 

వితర్మింవ(జెయుటకు మారన వెనుకాడియుండ వచ్చును. మూలవాక్యము లతిస్వాఖావి 

కములై వరూథినియం దతని కున్న సానుభూతిని వ్య క్తముచెయచున్నవి. అయినను 

మారనవలె( బెద్దనకును అవి రుచింవలేదు. దేవజాతిత్వజనిత విమలజ్ఞాన హెటవంబున( 

దద్య్భతాంతము సమ నము నెతింగె నని మ్మాతమే చెవి యూరకుండెను. 

14 మునిశాపవాక్యములను సంస్క_రించినఏ మాశనయే ! 

కె లాసతటివై( జెలులతో విహరించుచు నొక ,తపోధనుని గాంచి మనోరమ 

యవవాసించినందులకు అత( డామెను “తస్మా త్వా మచిరే శైవ రాక్షసోభిభ విష్యతి” 

(30.15) అని శవ్ంచినట్లు సంస్కృత పురాణమున, గలదు. దీనికి “రాక్షనో భక్ష 

యిష్యతి” యను పాఠాంతరము కూడ కలదు. మారన యీవాక్యములను మార్చి కథాను 

కూలముగా “నన్ను( జూచి నీవు నవ్వితి గావున ననురకరగ్భహిత వగుము తరుణి” 

(5.28) యని మార్చెను. పెద్దన మారనహృదయమును [గహించి యనురకరగ్భహిత 

యను నమానమునందలి “పాణి గహణ'” స్ఫూర్తిని. దొలంగించిపట్టువడు మొకయసురు 

నకు సీ వనుచు పలికించి యౌచిత్యమును బోషించెను. 

15. చక వాకివాకములలో ( గొన్నింటిని గైకొనక వదలుటకు మారన 

మార్గదర్శక. డయ్యెను : 

సతీ తయములతో మందరనగమున విహరించు న్వరోచిని, గాంచి, యొకనరోవర 

మున నున్నకలహంసీరథాంగవనితలు భార్యాభ ర్రలమధ్య నుండు ననురాగమునుగూర్చిన 

చర్చ చేసికొందురు. అందులో: చక్రవాకి పలికిన కొన్నిమాటలను మారన యనువదింపక 

మానెను. చెద్దనయు వానిని గహింపలేదు. 

వ, చిెద్యావమానితా (శరం, (వె, వ) 
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మూలమునందలి వాక్యము లివి : 

AR బహువత్నీ పతి ర్లోకః శరణం వుణ్యపావయో।ః 

గవ క్గనాననాదై $ శ్చ భూషణ శ్చ సహాగ మై Il 

విషమైః [కియమాతై ర్తి యుజ్యతే మహదేనసా 

జ్యేష్టాంక నీయ భావేన క కనిష్టా ఆ జ్యేష్టతాం నయేత్ ॥ 

గురవేతు వరం దత్వా హుత్వా న్యాంన మిధం యథా 

ఊఢయా సహక ర్తవ్యా నిత్యనైమి చీకీ [కియా ॥ 

జగా దాథాన్య భావేన పాపీ యాజ్ఞాయకళే నరః ॥ (62. 19 _22) 

మారన యీవాక్యములలో సారవంతము లైన వానిని గైకొని నిస్సా- ముల కనువదింపక 

వదలెను. మారన యెన్నుకొనినవాక్యములనే పెద్దనయు నెన్నుకొని వద్యమునందు 

నిబంధించుట గమనింపందగినయంశము. 

మారన ; 

తే. ఏను కడుధన్యురాల నియ్యిల మదీయ 

విభుండు కడుధన్యు( డని పల్కు, విహంగివల్కు 

లభిలభూతభాషావిదుం డైన యట్టి 

యాన్యరోచి విభు(డు విని యాత్మలోన ॥ (5.79) 

వెద్దన 

చ. పలుకులు వేయ నేమిటికి? భాగ్యసమన్విత నేన; మద్విభుం 

డిల( గల ధను డంచు నెలుగ తి వరూథినివట్టిముందటం 

బలుకు రథాంగ మాన వతిపల్కు అతం డిల జంతుమండలి 

విలనద శేషథాషల6 |బవీణు(డు గాన యెజింగి నిగునన్, (6.75) 

ఉభధభయపురాణమూలము లైన కొన్నియంశములు ; 

1. “ఎవ్యతె పో వను పద్యంపు బెత్తుగ డకు ఉభ యపురాణములందును 

మూలములు కలవు; 

ఉ. ఎవ్యతె వీవు ఫీతహరిణేక్షణ !: యొంటి చరించె దోట లే 

కివ్వనభూమి; భూనురు(డ నే [బవరాఖ్యుండ ( [దోవ తవ్పితిం 

గొవుంన నిన్నగాగమునకుం జనుదెంచితి; నూరు( జేర నిం 

కెవ్విధి. గాంతు( దెల్పంగదవే ! తెరు వెద్ది శుభంబు నీకగున్॥ (మను.2.89) 

(వవరు('డు తొలిసారి నోరు వివి వరూథినితో మాటలాడినప్పటి వాక్యారంభ మీవద్య 

మున(6 గలదు. దీనియెత్తుగడ వైనను, కొన్నిపదములవైనను ఉభయపురాణముల పభా 

వము కలదు. వానితో. బోల్చిచూచినచో నది స్పష్టము కాగలదు. నం 
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కో. కాత్వం కమలగర్భాఖే : కస్య 2 రకం వానుతిష్టసి 7 

(బాహ్మణో౬ఒహ మిహాయాతో నగరా దరుణాస్పదాత్ ॥ 

పాదలేపోఒ త మె 29 ధ్వసో విలీనో హిమవారిణా 

యస్యాను భావా ద|తాహ మాగతో మదిరేక్షణే॥ (56.4445) 

మారన : 

“నీ వెవ్వతె ? విచట నకతంబ యల యున్నదాన వని యడిగి తన తెజంగం 

తయు నెజింగించిన న తలోదరి యిట్టనియె ( (4.239) 

మూలమున నర్యము వాచ్యముగా( జెప్ప(బడినది. “కా త్వమ్” “సి వెవ్యతెవు' అను 

పురాణవచనములు “ఎవతె పీవి” అని వెద్దనపద్య మెత్తుటకు ది దోహదము లె నవి, మారన 

“ఏకతంబ యేల యున్న దాన వని” వేయించిన వశ్నయే వెద్దన “ఒంటి చరించె దోట 

లే కివ్యనభూమి” యినుటకును వరూఢినిచేత “'నేకాంతమునందు నున్నజవరాం|డ్” నని 

యనిపించుటకును హెతుభూత మైనది, మారన మూలమునందలి కథయంతయ మజల 

చెప్పక “తెజంగంతయు నెజింగించినొ యని నంగహరచన మొనర్చి వునరుఃకి వారిం 

చెను, వెద్దన మూలము ననునరించి 'భూనురు(డ నే' నని (పారంభించి చతురవచనరచన 

మున పవరునితేం గథ చెప్పించి ప ద్యమును ముగించెను. “ధీతహరిణెక్షణ £” “తోవ 

తవ్పితిన్” ఓ (కొవ్వున” ““ఊరుజేర...... శుభంబు నీకగున” అనెడి వాక్యములయందలి 

వ్యంగ్యస్వారన్యము చే సీవద్భ్య మాం|ధసాహిత్యమునందలి మనోహరపద్యమంజరుల లో 

నొకటియైై వాసించుచున్నది 

& 

కల్పనకు ఉభయపురాణమ లందును బీజములు క నవచ్చుచున్నవి ; 

వ [ప్రవరుండు బంధువులను స్వఠించుకొనుచు దుఃఖించి నను పెద్దన 

పెద్దన పవరుని. బెద్దకుటుంబీకునిగా దీర్చిదిద్ధైను. ఆత(డు హిమాచల మే(గి 
పాదలేవవి హీను చె a దు భించెను. అందు బంధువియోగమున కధికముగాం గుందెను, 

ఉభయపురాణములందును నిప్పటున సీవన కి కానరాదు. కాని, వరూథినీముఖమున నీ 
టి న 

వాక్యముల అను సంస స్యత పురాణక ర్త యనివించిను: 

నో, సత్వం సహ మయాకా నకానేఒ,త తుహినాచలే 
రా 

అజాన్ న్ా a 

రమమాణో న మర్యానాం బాంధవానాం స్మరిష్యనసి | (55. లర్) 

దీవి ననునరించి మారనయు “నెందు.దోకుము సుహృదాాాకమోహ ముప్ప్బొంగ(గాన్ “ 

(4. 240) అని రచించెను. పూర్వావరక థార్థన్మృతియుతు( డైన పెద్దన యీనూచనను 

గమనించి తనకా వ్యమున (బవరుని బంధుయుతునిగను, వియోగావసరమున బంధు 

వియోగదుఃఖితునిగను జితించి, చివరకు మాయా పవరుని(గూడ ఒంధ్యుపెతునిగా 

నటింవ(జే నెను. ఫురాణక రలకు (పవరునియన్నలును, దర్భలును ముఖ్యములు. (ప్రబంధ 

కరకు అతడు వనసించిన సంఘము, సంస్కృతి ముఖ్యము. మూలమునందు నూచన 
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ల మాతముగా నున్న యీూయల్వాంశమును నెతము గ హించి రచించి నన్న చో నాదన 
(జ) 

సూక్మదృ్భష్టన వేజుగా( (బశంసింప నవనరము లేదు, 

౨. పురాణ పణాళికాంశ్ క్రమమును నంన్కరించి వరూథిని, పవరుల 

సంవాద సన్నివేశమును వెద్దన పునర్నిర్మించెను 
"జీ ల 

వరూథినీ, వవతలనంభాషణనన్ని వేళ ము పెద్దన, (పతిభానిష్టంద మని (పసిద్ధి చెంది 

నది. అందలివిశేషమంతయు నతని చతురవాగ్విభూతి నా|శయిచినదే ఆనన్ని వేళ 

చితణమున( బెద్దనకు వురాణ[పణాళికాంశము లెంతయో తోడ్పడినవి. అయినను వాని 

నతడు యథాతథముగా (గపాంపక వాన్మికమవిన్యాసమును మార్చి స్వేయకల్పనా 

సామర్ధ్యమును జోడించి వానిని( బునర్నిర్మించిను. దానితో నాఘట్ట మపూర్వుశిల్బారామ 

ముగా రాణించినది. 

జ లో 

చది లుల 

పెద్దన మార్చిన్నక మము నెజబు(ుటకు6 బూర్యము వురాణ, 

పరిశీలన మొనర్బవలసియున్న ది. 

పురాణాంశములు 

1. వవరుని స్వియవృతాంతక థనము. 

2, వరూథిని నిజహృదయము నెజుక 

చెప్పినతరువాత (పవరుండు నిత్య 

నైమిత్తిక కియా పాముఖ్యను, ఇంటి 

కేగవలసిన యగత్యమును నిరూవించి 

యిలునేరునుపాయము నభ్యర్థించుట, 

C9 EA వ్ శ్వ 

హవ పాక సము 
= 0) 

బాహ్మ్యు( డని (దా ద్యాజిధర్మమును 

వితూవించి చెప్పుట. 

౧, వరూథిగి డోవరునిచే 

వచో బాణముల ( బరిత్యజింతు నని 

నిరాకతయ 

4, ఇం|దియనిగహము 

(పబంధముల 'పణాళి 

(ప్రబంధాంశములు 

1. |వవరుని స్వీయవృత్తాంతక థనము 

2, వరూథిని యతిథినత్కారము నుండి 

యుక్తితో దప్పుకొని యిలుసరు 

నుపాయమును [పవరు డర్ధించుట. 

. వరూథిని తనహృదయమును దేట 

పజుప6గా వతులైన వివులను గామిం 

పంగూడ దనియు, నాదిన మిల్లు సర 

నిచో నురార్భనయు, అతిథిపూజ 

లును, సర్వకర్మలును దూలు ననియు, 

జననీజనకులు దుఃఖ 

సముదమున మును(గుదు రనియు( 

బేర్కొనుట, 

మ్ 

వృద్ధు లగు 

కోల్పోయి, 

వరూధిని తనను బొంది నశళరీరన్వర్గ 

భోగముల ననుభవింపు మని కోరగా -_ 

నాతడు [బాహ్మణధర్మమును నిరూ 

వీంచి చెప్పుట. 

గ. “ఆనందోబహ్మ” యను వేదో కికి 
అబ లలో "శ 

కామ కా స్ర్రపర మెన వ్యాఖ్యానము చైెనిన 



మనుచరి తము 

పురాణాంశ శములు 

వెదిదింప6గా నాతండు పరవనితాచతి 
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[పబంధాంశములు 

వరూథిని( (బవరు;డు మందలించి 

కీడ్రని గురువులు బోధించి రని నీతి హవ్యవాహనుని సేవల వలన బడయ 

వాక్యములు చెప్పుట. గలుగ లాభము లమోఘము లని 

చెప్పుట. 

తన పై6బడి కౌ(షలించు వరూథినిని 

తత్ప౦సాదమున నిల్లు "సరుట (దోసివై చి ఆమ తనను దయాభిక్ష 

నర్జించినను నిరు తరు(డె (ప్రవరుడు 

మిన్న కుండుట. 

గ ఆగ్ని దేవు నుపాసించి, తద్దత మగు 

హయము నధిరోహించి వాయువేగ 

మున నిల్లు సెరుట. 

వైపట్టిక ను బరిశిలింప(గా( |బబంధక ర్ర స్టూలముగా బురాణాంశముల నన్నింటిని 

వదలక (గహించె ననియు, యను వేదో క్రివన క్రియ, (ప్రవరుని 

గృహవిషయముల [ప్రసావనయు, (ప్రవరుడు వరూథిని యంనద్యయ మంటి [(తోయుటయు, 

అగ్నిదత్ర మెన హయము నధరోహించి వపు డింటి కరుగుటయు నను విశేషాంశములు 

నూతనముగా( గల్పించె ననియు స్పష్టము కాగలదు, 

పఏవరు(డు యు క్రిత్రో వరూథినిమందిరములోని కేంగకుండ తప్పించుకొను 

పురాణములందు వరూథీనికి హిమ 

ఏళ జీ ra CE) 

ఆనందో బహ్మ 

పనక్ర పెద్దన కల్పనవలననే యేర్పడుచున్నది, 

వంతమున; (బత్యేక నివాస మున్నద్లు చెవ్పయబడలేదు. _పబంధమున గారుడోతీ,_ర్ల 

మెన సౌధము కలదు. కేదార క్నేతములు, _దాక్షవందిష్ట మొదలై న వెన్నియో దాని 

చుట్టును గలవు. నివాస మొకటి కలదు కావున నింటికి రమ్మని వీలచుటయు, నత (డు 

మాటలే మాకు నత్కారము లని తప్పించుకొనుటయు జరిగినది, 

వురాణములందు వరూథినీపరిష్కుంగ సన్ని వేశానంతరము వారిరువురి మధ్య మణీ 

ంతనంభాషణము నడిచినట్టు కలదు. పెద్దన దానిని మార్చి యానన్ని వెళమునకు( 

బూర్వమే కల్పించెను. వరూథి ని దయా పాధాన్యము నుగ డించుచు నన్న మాటలకు 

వెద్దనలో సమాధానము లేదు. 

పురాణ్యపవరుండు వరూథినిని బడ దో యలేదు. చాక చక్యముగా నామె కౌగిలి 

నుండి తవ్పించుకొనెను. ఈవతాకనన్నివెశమును జ్యితించుటలో ముగురుకవులు పాటిం 

చిన విధానమును విచారించినచో విచితముగా నుండును. |వవరుడు తనను గౌంగిలించు 

కొనిన వరూథినిని బరుష 

స్పోరకము లైన వాక్యములతో నామెను 

(వతభంగ మెక్కుడ జరుగునో యని “హా! శ్రిహరీ యనుచు నామెను భౌతికముగా నెట్టె 

గ 

x 

సంజోధనలతో నొప్పించె నని సంస్కృత పురాణక ర్త ర. గాథా 

సున్నిత ముగా గర్నించె నని మారన. 
© Es 
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వేయించినది వెదన. నంస్క్బృతమున. బౌరాణిక మగు నార్హమర్యాదయు, (బుషు 
యె బి యు 

లో 

ల్నుగులై నప్పుడు కాపోక్తులు పలుకుట సహజము), మారనపురాణమున [శవ్యకావ్య 

మర్యాదయు, (వినుటకు [శవణపేయమై భావించిన కొలది గంభీరార్థన్ఫూ ర్తి 

కలుగుట); చె స్థన పబంధమునందు దః క్యకా వ్యమర్యాదయు, (చతుర్విధా భినయ్మపధానము 

లైన ప్యాతలు మనోదృష్టికి [ప త్న క్షీ కృతములై. భొతికమాననిక మెన సంఘర్షణము 

[కియారూపమున. దర్శించుట) పాటింవ6బడె ననియు నూహింప వీలగుచున్నడి, 

ఎట్టయినను పరిపూర్ణత వెద్దనయందే సిద్ధించినది. 

“ఆనందో బహ్మ” యనువేదో *క( గాముకులు చెప్పు కువ్యాఖ్యానమును ఖండిం 

దుటయందు వరుని యనారతాధ్యాపనతత్సరత్యమును, వాద్య పతివాదకౌశలమును 

సార్ధక మొనర్చుట పెద్దన సాధించిన యవాంతర్మపయోజనము. 

4. పెద్దన రచించిన వరూథినివిరహోక్తులలో( గొన్నింటికి ఉభయవురాణ 

(పవరుండు నిజనివానమున కేంగినతరువాత వరూథిని యత. డరిగిన (తోవనే 

కొంతదూర మరిగి యతనిం గానక తిరిగి వచ్చి యిట్లు తనలో వితర్కించుకొనిన 

దని పెద్దన రచించెను : 

ఊఉ. అకట! వాండు నాతగుల మాజడి సేసి దయావిహీను( డె 

చిక్కక తోచిపోయె; దరి జేరంగరాని వియోగసాగరం 

చెక్కుడు నీందయదాన ? నిశ నీకొజనోములు నోంచినట్టి నె 

నెక్కడ ? వానికౌ(గి లది యెక్కడ? హో విధి! యేమి సేయుదున్? (55) 

ఈవాక్యములకు దీజతుల్యము లైన భాగము లీకిందిపురాణవాక్యములందు. గలవు. 

ల్ల, నిశ్వన _న్యనవద్యాంగీ హా హేతి రుదతీ ముహుః 

మందభా గ్యెతి చాత్మానం నినిన మదిరేక్షణా ॥ 

క్యాగతాహ మిమం శైలం దుష్ట్రదెవ బలాతరతా 

కచ పాపః న మే దృ రోచరం తాదృశో నరః॥ (59.8,11) 

మారన : 

తే. గీ. అకట: మందభాగ్య నెతి నా కెచ్ముయి 

గలుగు నక్కుమారు. గలయువుణ్య 

మేమి సేయుదాన ? నీ కామతాప మే 

నెట్టు ని స్పరింతు * నెందు జ కొతు 2 (5.5) 

మారన వెద్దన లొక_వదముతోడనే పద్యముల నెత్తుకొనినారు. సంన్టూతమునందు 

వరూథిని తనను, తనవిధిని నిందించుకొనిన దనుభావమె యీవద్యవి నృృతికి మూలము, 

“హా విధి” యనుమాటకు నంన్క్మ్యతమే మూలము. పద్యములోనిభావముల వై మారన 
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[ప్రభావము స్పష్టము. కామతావము వియోగసాగర మైనది; నిస్తరించుకియ యీదుటగా 

మారినది; మందభాగ్య యను సమానమే కొజనోములు నోచినట్టిదాన నను తెలుగునమా 

నముగా రూపొందినది. “కలఅయువణ్యము” “కా(గిలినాఖ్య” మైనది. 

మటియు సూక్ష్మమ.గా బరిశీలించినచో “న మే ద్భృవై రోచరం తాద్భకో నరః” 

(59.11) అను శ్లోకపాదమే పెద్దన కీకిందిపద్యరచనకు స్పూర్తి కల్లించె నని చెప్ప 
వచ్చును. 

షే, కమ్మనికుందనంబు కసుగందనిమే; నెలదే(టి దాంటులన్ 

బమ్మెరవోవ. దోలు( దెగ(బారెడు వెండుక; నిందు దింబముం 

గిమ్మన నీదుమోము; గిరి రేపులు మూవులు; కాన గానరా; 

దమ్మక చెల్ల ! వాని వికచాంబుజముల్ శతప్మతజైతముల్: (మను. 5.6) 

_పత్యంగ వర్షనాకౌశలము (ప్రదర్శించు [పబంధకవి కామాతముసూచన యున్నచాలును | 

గోరంతలు కొండంతలు సేయంగల౦డు, _పవరునిబహిస్వాందర్భమూ ర్తి కిది యొక 

శిల్పకల్పనము ! 

మూలమున నీనందర్భముననే మటియొక శ్లోకము కలదు. 

నా, చకార రమమాణే చ చక్రవాక యుగే స్ప్పృహామ్ 

ముక్తా తేన వరారోహా నినింద నిజయౌవనమ్ ॥ (59.10) 

ఇందు “నినింద నిజయౌవన” మృను వాక్యము నాధారముగా( జేనుకొని _ 

G4” చొక,_వుబాయమున్ మిగులసోయగముం గల |పాణనాయకుం 

డెక్కు_డు వశ్యతన రతుల యేకట దీర్చి నమేళ మొప్ప6గా 

నక్కున గారవించి _వియమందంగ నోంచనియింతి కైన యా 

చక్కదనం బదేమిటికి ? జవ్యన మేటికి ? నేర్పు లేటికిన్”” (మను. లి.7) 

అని వెద్దన పెంచి రచించె నని యీహింప విలగుచున్నది. వైశ్లోకములోని చృకవాక 

పకులజంటను గూర్చిన స్పృహయే వెద్దనకు సూర్యాస్తమయ కాలవర్లనమునకు స్ఫూర్తి 
a) డి లు 

నిచ్చి యుండవచ్చును, 

పీ, ఏవిహంగము( గన్న నెలు( గిచ్చుచును సరెకును సెకతంబుల ( గహడ(దారు6, 

దారి కనొని యది తనజోడు గాకున్నమెడ యెత్తి కలయంగ మింట నరయు, 

నరసి కన్నీటితో మరలి తామర యెక్కి వదన మెండ(గ నరోవారి నద్దు, 

నద్ది (తావంగ నెంప క ట్టిట్లు గన్గొని _పతిదింబ కీ కించి (బమసి యుఅణుకు, 

తే. నుజీకి యెజకలు దడియ వజొక్కతమ్మి 

కరుగు; నరిగి రవంబుతో? దిరుగుతేంట్ర( 

బొడుచు ముక్కున; మజియును బోవు వెదక 

నంజ(|వియ( బాసీ వగ నొక్క చ్మకవాకి. (మను.కి.16). 

30 
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పెనిచ్చిన యుదాహరణమువలన( బెద్దన నంస్కృృతాం థపురాణక థల నత్యంత 

దీక్షతో6 బఠించి యందలి వక్కునసూజ్ళు ంశములను దనకావ్యమునందు( జేర్చి కథానిర్మా 

ణమును సునంబర్ధ మొన ర్భ నని తెలియును. అత6డు తనకావ్యమునకు సంబంధించినంత 

వణను స్యారోచిషమనునంభవక 4 3 మాతమే వరిశీలించి యూడుకొనక మార్కండేయ 

వురాణమును సమ్మగముగా నిట్టిదృష్టిలో ( జూచి యుండె ననుటకును ఆధారము లున్నవి, 

మచ్చున కొండు రెం డిచ్చటి నుదాహరింవ 61 ఎడుచున్నవి : 

1. వద్దన కుతపకాల్మపనకక్తి మార్క్మందేయపురాణాంతర్షతగార్హ న్య ధర్మ 
గిరూవణమునుండ (౧ హించిను ; 

దొషధ సిద్దుండు [పవరునింటికిం గుతపకాలమున వ చ్చె నని వెద్దన చెప్పెను. 

తపకాల మన పంచదశభాగవిభక్త మైన దివసార్థమునందలి యష్ట మభాగము _ లెక 

పగ6౭టిలోం బదునాలుగుగడియలకు "మిందిముహూ ర్తము. మార్యండేయపురాణో క 

గార్త స్యధర్మ 'ములందు యజమాని యతిథుల నాహ్వానించు కొల మ్ట్టు వర్షింపంబడి 

యన్నది. 

(CEA విను దివసాష్టమభాగం 

బున నదనద్వారమనకు( బోయి కడు. బియం 

బున నతిథి నరయవలయుం 

(దనయి .:) తదర్భనకు నెనయె ధర్మువు లెందున |; (మారన. 9.154) 

శాదా చరణవిధానము నితూవంచుచు( గతవకాలనమాగతద్యిజుల నుండియే భో కల నెన్ను 

కొనవలె నని మార్మండేయపురాణము చెప్పుచున్నది. 

క. కతపనమాగత నద్వజు 
(యె 

తతియం దొగి విశ్వదేవతల కెరువురనుం 

బితృ ేవతల కు మువ్వుర 

నతిభ కే నానర్పవలయు నధిక శద్దన, (ల. 118) 

వెద్దన గార్హ స్యధర్మనిరూవణ (ప్రవ ణు(డై _పవరుని( జితించునమయమున నతిథ్యభ్యాగ 

తులు సా రాన్యముగా వచ్చు సమయమున కే సీదు పుండు వచ్చె నని కుతవకాలము నుచ్చరించి 

లి కా క్రి 'వదలి, స్వయముగా నీకుతవ, మధ్యాహ్న 
“థటో కాలె క్యము మును బెద్దన (పదర్శింపలేకపోయెను. 

2. వపు వను నచ్చురలేమ వర్ణనము వరూథినీవర్ణనమున కెట్టు తోడువడినదో 
వెనుక వివరింపంబడిన ది. 

ల. ఆడుకూలు:, విథవు, తంగేటి జున్ను - వయోగములు, 

“వేట శేగిన హరిశ్చోందునకు మమ్ము రవ్నీింపు మని వలుమాణు గహయు నాడు 

(1 
| 
“46) డన్నట్టు మారన వాసెను. దీని 

లో గి = శ గి | న మయి ఎతెంచిన వావలవరుం డోడకీడకుి 
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ననుసరించియే కాబోలు ; వేట కేగిన స్వరోచి “'కావరై, యీపుణ్యంబున (బోవరె యని 

పలుకు నాడుమొజొ” (4.68) వినబడిన ట్టును, న ““ఓడరు మద్దానన” యన్నట్లును 

పెద్దన (వానెను, మారన 'ఆడుకూయి” యే యిందు *“అడుమొజు యెనది.”' 

“ఇచి “చము వ వో డను ముని తవయింటికి వచ్చిన దుక్తము( డనురాజును గౌర 

వించి “అనఘ! సమంచితార్భ మున క క్ ర్తుండ, వెన న్నడు రాని వింద, వల్లునికి విశేషపూజ 

దగు... (5.2) నసి పల్కినట్టు మారన [వాసెను. ఇచట వింది వనుమాటకు 

“అతిథి యని యర్థము. తిక్కనభారతమునందును “పీతిం బొందితి. తగియెడు వింద 

వయితినాకు” అన్నుపయోగము కలదు. వెద్దనకూడ యీయర్థమునందే వరూథినిచే 

"భానురకై తవకునుమశరానన ! మాయింటివింద వెతివి” ఆని పలికిచుట మనకు; 

డెలిసినదే :” (2.46). 

ఇర ద్వితియాశ్వాసమునందు మారన : 

తే. ““స్రీజనంబుల కువవానతీర్ణదాన 

దేవవూజావతాదుల తెరువు క్ర 

పతినమారాధన_వతవరత( జేసి 

నుగతి వారికి తంగెటిజున్ను సుమ్ము 1 (2.179) 

అదు 

ఇందలి యీతంగేటిజున్ను మనుచర్నితమునందలి “కెలకుల నున్న తంగెటిజున్ను గృహ 
మేధి యజమాను( డంకస్థితార్థ పెటి” (1.66) అను _వవర సిద్ధుల నంభాషణలో( (బవె 

శించినది, "౨౮ 

పెదన నస్వయముగా( జేసినకల్పనలు : 
యు , 

మార్క ండేయపురాణో క్మవకారము కథను [గహించి, తన్నపబంథమున: |బనం 

చించుచు వెద్దన మారనాదులలోని కథాశిల్పముల గొన్ని గహించినను. స్వీయ పతిభా 

వి శషముచే మజికొన్నికల్చ్పనలను, చియమార్నులను జేసి మనుచర్మిత వస్తువును విస్తృత 

ముగా నిర్మించెను. పెద్దన చేసిన కల్పనలు కథ స్వాభావిక ముగను, రననమంచిత ము 

గను నుండుటకు దోడుపడినవి; మార్పులు కథలో నౌచిత్యము హోవింప(బడుట కువక 

రించినవి, అట్లివానిలో ముఖ్యమైనవానిని స్థాలివులాకన్యాయమున నిచ్చట |వేరొనుట లు టా థి అ " 

జరుగుచున్నది. 

ఉభయపురాణములందును విప్రం డ భ్యర్థింపంగా 6 బాదలేవ మతని కిచ్చిన క 

అతడే తనపాదములకు లేపన వెఎనర్చుకొని హిమగిరిసాను భూముల కెంగినట్టును గల 

పెద్దన యీ/కమమును మార్చి మం|తసిద్దుడే స్వయముగా తన క కపాలనుండి రన 

80. “వపెద్దనలో | వతివింవించిన మారని” = డా. వత్తా దురరసుగారు, 
(a) — 

3 
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లింగము నిడు తనవ్యటువ ఎ చె(వనజ్ఞదంత పుబరణియం దిడిన యొకపసరు చెకి( దీసీ 

యిదియడి యని చెప్పక (వవరునిపాదయుగశికి( బుసెను. దీని యౌ చిత్యమును గూర్చి 

విచారించుచు డా. పల్లా దుర్గయ్యగా రిట్లు పేర్కొానియుండిరి. '“మంతౌషధులు సామాన్య 

ముగా నంద కిచ్చునవి కావు. ఇట్టివాని నొన(గుటకు గురుశిష్యనంబంధ మవనరము. 

ఇంతేకాక [ప్రవరుండు యాచన యెరుగనివా(డు, ఇన్నికారణములచే పాదలేపము నడు 

గర వవరు(డు తనకు( దీర్థయా తాభా గ్యము కలిగించి ధన్యుని( జేయు మనియు, నెను 

మిశిష్యునివంటి వాడ ననియు. (కూర్ధించెను, పెద్దన యిట్లు రండుమూలములలదును గల 

పాదలేపయాచన పన క్తిని బొత్తుగా వదలివై చి, “భాషావరశేషభోగి' యని తాను మున్ను 

చెప్పిన పవరునిమాటలయం దు కిచమత్క్బృతిని గల్పించి, యు క్రిగా( బలికి-చి, తన 

నమయోచితనంభాషణా సంవిధానచా తుర్యమును, న్వభావపరిజ్ఞాననై వుణిని, జౌచిత్యప షణ 

కళాభిజ్ఞతను బకి టించుకొనుటయే కాక తాను సృష్టించిన (పవరునిశీలనంవదకు 

గించిత్తును లోపము రాకుండ. గాపాడినవా( డయ్యును. (ప్రవరుడు పాదలేప మి మ్మని 

యడుగలేదు. సిద్ధుడు కొమ్మని యీయలేదు. (వవరు(డు చెసాచి వుచ్చుకొనను లెదు. 

[ప్రవరునకు శ్రీర్ణయా తాఫలము ను దక్కినది. ఈక కల్పనాపద్దతి మిగుల చమతా్యా-రము.'' $1 

౨ జొషథసిద్దుని నిష్య-మణమును స్పష్టము చేసినది పెద్దన : 
0 ౮ ఎట ద 

నంన్క్భుతాం ధోభయపవురాణములందు |పవరు(డు పాదలేప;పభావమున హిమ 

నగమున కే6గె నని చెప్పబడియున్నది. కాని, పాదలేవ్యపదాత యైన సిద్ధు డేమాయనో 

స్పష్టము చేయలే “ఆమం దిడి యత. డరిగిన” నని యతనినిష్క్రమణమును 

స్పష్టము డు వెద్దన. దీనివలన అస్పష్ట మైన యొకక థార్థము న్పష్టమగుటయే 

కొక (పత్యంగ పొష్ట్యము కథ కేర్పడుచున్నది. 

లి, మధ్యాహ్న కాలనూచనము పెద్దన కల్పించినదే : 

హిమవత్పర్వతవి శేషసందర్శనకుతూహలు, డైన ప్రవరుడు _ కొంతవడి 

సంచరించి, ' నలినీబాంధవభానుత పరవికాంతన్యందినీహార కందళచూత్కారపరంపరలు ) 

మధ్యాహ్న మైనట్టు నూచింప(గా నాటి కింటి కేంగ నిర్ణయించే నని వెద్దన మనుచోర్మిత 

మున వర్ణించెను. ఈకాలనూచన మమూలకము. ఇది కథలోని కాలై క్యమునకు కొంత 

యడ్డుత గిలెను, [పవరునింటి కౌషధ సిద్దు(డు కుతవకాలమున వచ్చెను. అత డిచ్చిన 

య షధముయొక్కా (ప్రభావముచే హిమగిరి చేరిన [పవరు(డు మధ్యాహ్న మగునంతవజకు 

నచ్చట విహరించె ననుట పొనగుట లేదు, కుతపకాలనిర్ణయము షై వ బలువురు పండితు 

లనేక విధములుగ విమర్శించియుండిరి. దానిని యథాతథముగా "| గహించినచో నొక 

రాతి wu (బవరు6 డుండె నని చెప్పినగాని కథాకాలనమన్యయము కుదురరు. 

ఏ1. వదునాబవశ తావి బవ: ఏంధవాగి శ్రియ వికా సము - మనుచరి[శము - మొచితంసోషణయు = 

డా. చలా దురద య్యగారు, 
ధా గ 
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క్రీ నిశ్వనాథ సత్యనారాయణగా ర్రీమార్గమును సమర్జించిరి. డౌ, పల్హా దుర్గ య్యగా రీ వాదో 

పవాదముల కొక నవ్యసమన్వయ మార్గము నిట్లు నూచించి యుండిరి. “ఓఒకనా(డు కుతవకాల 

మునం దనుదానికి ఒకానొక దినమునందు మధ్యాహ్నానంతరమున (వదునాజువదునేడుగడి 
యలకాలమున) అనునట్టి యర్ధ మును వ్యాఖ్యాతలు తెలిపిరి. వ్యాఖ్యాన ములందు( దెలుప(బడిన 

వైయర్థమే దీనిని, గూర్చినయా మేపణలకును జర్చలకును గారణము. ఓకనా(డు కుత 

పకాల మను శబ్బములరూ ఢ్యర్థ ముల ననునరి౭చి చెయర్థము సరియైన దనుట నిస్సందేవామే 

కాని, యిది సందర్భమునకు సరిపోకున్నది. కావున సివిషయమున. గవి హృదయము భిన్న 

మై యుండు నని తోచును. నాకు. జూడ(గా నీ“యొకనా.డు కుతవకాల మనంగా” నొక 

పర్యాయవువేనవికాల మనుట కవి యురైశించినట్టు తోచుచున్నది. ఈ యర్థము హొన(గు 

నేని పవరునియొద్రకు నొకసారి వేసవికాలమున సిద్ధుడు వచ్చియుండె నని చెప్పుటకు 
పీలుండును. అప్పు డిది *'తలము (బ్రహ్మకు నైన eee 'అనుపద్యమునందలి 'మధ్యాహ్న 

ముం దెల్పెడిన్' అనుమాట కేవిధమునను నడ్డురా' జాలదు. కాని, దీని కీయర్థ మెట్టు 

చెప్పవచ్చు నను సంశయము కలుగకపోదు. ''అంశోష్టమోఒహ్నః కుతపో= న్రియామ్” 

అని అమరము. దీనినిబట్టి పగటిని వదునేనుపాళ్ల పోగా నెనిమిదవపాలు కుతప మనం 

బడును. కుత పశబ్బ్ద మునకు నీయర్థ మే సామాన్యముగా సర్వత [(గహింపంబడుచున్న ది. 

కొని, 'నూర్యోన్మిన్ కుం భువం తపతితి కుతవః. ఆ,వ్న. తప నంతావే, సూర్యుడు దీని 

యందు. దహింవంజేయు నను వ్యుత్చ డ్యర్థము - ఆమరమునందే తెలుపంబడినది.కొవున 

దీనినిబట్టి నూర్యుండు భూమిని తపింపంజేయకాలము కుతవకాల మని తెలియుచున్నది. 

(గీష్మకాల మిట్టిదే కదా: కావున వ్యుత్పత్యర్థమునుబట్టి కుతవకాలమునకు [గీష్మకాల 
మని యర్థము చెప్పుట నుసాధ్యము,'' 82 

ర్న వవరు(డే వరూథిసిని మునుముందుగా( జూచె నని పెద్దన : 

పురాణకథయందు _ హిమగిరివై నంచరించుచున్న [పవరుని వరూథిని కాంచి 

మోహాంచె నని యుండ (గా( బెద్దన [వ్రవరుఃడే వరూథినిని మొట్టమొదట చూచెనని మార్చి 

వర్ణించెను, అట్టు మార్చుట కాతండు మూలాతిరి క్తముగా హిమవంతమున;, గల్నించిన 

దృశ్యవర్ణన మే కారణ మైనది. పురాణక ర్త కాయవసరము వడలేదు. మారన _పవరు(డు 

చూచిన నగవిశేషములను వర్ణించుచు, నురసిద్ధసాధ్యకిన్న రమనోహర కేళి విలనితకందర 
ఏ|భమములను, (తిదివనితంబినీ కీడాఖిర మ్యలతా గృహమహిత సౌందర్భములను గల్నిం 

చెను. అట్టి సంకుల మైన కొండకోనలయందు నురవనితలు పలువురు తిరుగుచున్నను, 

_నవరుండు వారివైపు దృష్టి సారించలేదు. మునివరు( డెవ(డై న దొరుకునేమో యని 

మాత మే గవేషించెను. శ్రీలను బల్కురించు తలం పాతనికి లేదు. కాని, వరూథినియే 

యతనిని6 గాంచి, వలచి, యెదుట౮బడి, అడ్ధము నిలచుటచే నతడు మార్గ్దాంతరము 

వీల. వదునాజవ కతాన్ది వబంధవాజ్భయవికానము _ మనుచరి[తము _ రెండుణ శే వణబ్సు. * 
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లేక మాట్లాడ వలని వచ్చినది. అట్లు చితించుటలో' బురాణమునం దనౌచిత్య మెమ్మాత 

మును లేదు, చెద్దన దానిని మార్చుట దానియం దనౌచిత్య మున్నదనియు. గాదు, 

మూలమున వరూథిని కొండకోనలయందు విహరించు స్వేచ్చాజీవి. కాని, వెదన 
యామెకు హిమగిరి వై నాక కాంతారమును, కేదార షే తమును, నై ందవగావాకల్సిత 

కాయమానజటిల్మ దా ఇాగుళుచ్చములను, గారుడోత్కీర్ణ మగు నాక్కభవనమును గల్బించి, 

అమలమణిమయనిజమందిరాంగ ణస్థత రునహకార వితర్చి మీ(ద శీతలానిల మొలయ నాసీ 

నయ వీణ వాయించుచున్నట్లు వర్ణించెను. _ వెద్దనగారి పబంధమున వరూథిని హిమనగ 

నివాసిని. ఆమె కవృరన్రీలు పలువురు చెలికత్తెలు కలరు. (పవరు. డీమె నివసించు 

కాంతారమును గాంచి తపోవన మని |భమించి యందు (వవేశించెను. గారుడోత్కీర్షమై 

వృక్ష్షచ్చాయల లో లీనమైయున్న యామె భవనమును నమీవించునంతవజకును గుర్తింప 

జాలక పోయెను. వీటీగంధమునుబట్రి యచ్చట చేడియ లున్నా రని |గహించెను. విద్యు 

ల్రతావ్మిగహయైన వరూఢిని( గ కాదుట, బొడగాంచెను. అమె యతనినిం గాంచి పొందిన 

మదనవికారములను, తదుచితహావభావములను గన్నులార. గాంచుచు మందగమనమున 

నామెను దజియంగ నేగాను. వెదన కల్పించిన వాతావరణమున నిట్లు జరుగుటయే 

సంభవము, నహజమును. 

_ నన్నివేశము నిట్టు మార్చుటవలన( బెద్దన సాధించిన వయోజన మొక్కటియే. 

అది నాయికానాయకుల పరస్పర దృజ్మీలనానంతరము నాయికయందు రతిభావోదయా 

దులను వర్ణించుట; (పవరుండు భీత హరిణెక్షణ! యని సంటోధించుటకు ( దగిన పూర్వ 

రంగము నిద్దముచెయట, ఇట్టి చితణము పరన్పరానురాగ బద్ధు లగు నాయికానాయకుల 

పట్ర రాణించిన రైక తానురాగ బద్ధ మైన జంటయందు రాణంపదు. (వవరుని క దైదుట 

శృంగారహావభావముల వెలార్సు వరూథిని( గాంచి _పవరు( డెట్టి వికారమును బొంద.డు. 

వెద్దన దీనికి జనానింత మిచ్చో టని చేరంటోయి కొనియెన్ (2.85) అనియు, ''అం[ఘి 

కటకంబుల్ మోయ నడ్డంబు నిల్చిన నయ్యచ్చర. జూచి (2.58) ఆనియు నిర్వికార 

నూచకము లగు |కియాపదములను వాడి వ్యంజింపంజే నెను. 

మారన యీసన్నివేశమును మజొకవిధముగా భావించెను. నాయికకు నాయకుని 
సౌందర్యము విభావముగా నిలిపి, గుప్రముగా నామెచే దానిని దర్శింప జేసి, [పకటముగా 

నామెయం దభిలాష కల్పించి, మదనవికారము దోవింవ(శజేసి, అతన పథమ వీక్షణము 

కొట క్మాతపడి తనంతట తా నాతని కడ్డముపోయి తమకముతో రత్నపు_తికవోలె నిలిచె 

నని చ్చితించెను. శృంగారపోషణమున కుపకరించునది వరూథినిపా,త. ఆమెయం 
దంకురించెడి రతిభావబీజము నాయకునివై రాగ్య_వేరిత మైన నిర్హి పతముందు. వెలవెల 
పోరాదు. గు వ్రముగా నది వర్ధిల్లి పొంగి యుప్పెనవలె నతనిపై. బఒడవలెను. (పవరు(డు 
కా దన్నను దృఢమూల మైన రతిభావము మాయాపవరనందర్శనము వణకు పెరిగి 
వర్జిల్లవలను. అందువలననే మారన భావోన్మీలన మార్గము ననుసరించి, నాయికకు నాయ 
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కుని పరోక్షదర్శనము, _వత్యక్షదర్శనము, దృజ్మ జఉలనము, సంభాషణము అను (కమ 

మును కల్పించెను. 

ఇప్పట్టున పెద్దన కల్పనముకన్న మారన చితణమే సార్హకముగను, రసాను 
గుణముగను నున్నట్టు భావిం: వీలగుచున్నది. 

ర్. వరూధినీ పవరుల నంభాషజశిల్పచిత్రణము శె న యహార్య;వతిభకు 

నిదర్శనము : 

వరూథినీ; పవరుల సంభాషణమును వెద్దన (ప్రతిభాన్వితముగా నిర్యహించెను. 

వవరుని తొలి పలుకులలో నర్మస్తూరి రియు, వరూధినీ వ పత్యు త్తరమున నర్మగర్భుతయు 

గల్చించుట కవి యవూర్వసామర్థ్యమునకు( దార్కాణములు. వరూథిని స్వీయవృతాంత 

కథనములోని యాత్మపత్య ౧యమును, ఆతిథ్యము నిచ్చుటకు ( బిలుచుటలోని గడును( 

దనమును. పవరు డవ్యనిత యీియ(దల చిన నాతిథ్యగిొరవములనుండి తప్పించుకొను 

నేర్పును, ఇలు సేరు నుపాయము చెవ్ప మను 'దైన్యతయు, వరూథిని తనవిహోర్మపాంత. 

ముల౯ జూపి యాతని నాకట్ట యత్నించు చాక చక్యమును, “'నను6 జి త్తజువారికి నప్ప 

గించెదో, పూవుపొదరిండ్రను గొరవించెదో'_. యని సమస్యను గలిి,ంచుటయందలి చొరవ 

యును, 'నే'డిలు సర కున్న చో నమ స్రధర్మములు తూలు ననియు స్త నాహితాగ్ని ననియు" 

నెలుగా త్రి చెప్పు (పవరునియవస్థయును, వరూధిని తనకా.గిలి పొందు యజ్ఞకోటుల ఫల 

మని చెప్పి, కస్తూరికాదినుగంధ్యదవ్యముల( జూపి సళరిరస్వర్గ ము నను భవింప్ర మని 

_చేరేవించుటలోని యు క్తీచాతుర్యమును, (పవరు(డు బహ్మా నందనుఖరాజ్యము నధిరో 

హించు | బాహ్మణత త్యమును జెప్పి, యకాముకత్వమును దెలియజిప్పు సూటిదనమును, 

వరూ ఖిని “ఆనందొ బహ్మ! యటన్న (పాజదువునాంతర్యము కామోపాధ్యాయినివ నివోలె 

చెపుటయందలి వాగ్యుకతయుు, 'తుచ్చసుఖముల్ మీసాల పె దేనసియర” అవి నిరసించు 

(పవరునివై రాగ్యన్ఫూ ర్రియ, “వనిత తనంత తా వలచివచ్చినం జుల్కానగాద యేరికిన ” 

ఆను వరూథినిగూఢాభిమానమును, రతినంరంభము మీర | పాంచద్భూషణ దాషహుమూల 

రుచితీ( జాలిండ్డు పొంగారి. పైయంచుల్ మోవ(ంగ( గౌంగిలించి యధరం గాసించు 

పౌఢియు, (పవరునిహ్నదయమునందలి '" దయాభావమును వెలికిదీయ నువయోగించిన 

నాగుపాయములను, వెద్దన శృంగారశాంత ముల సమసంఘర్షణముగా( జ్నితించెను, 

[పవరునిచే “హాశ్రీహరీ"యనివించి, వరూఢథిని నావల( దోయించి, మజుమాటాడకున్నట్లు 

చితించుట కవినన్ని వేశనిర్యహణౌచిత్యమున కోవధి. మూలమున; _బవరుని. గౌ(గిలిం 

చిన. వరూథిని. బొమ్మంచు తోచినట్లు లేదు. అది వెద్దనన్వకహోలకల్పన. “కలంచునే 
ల 

సతులమాయల్ ధీరచి త్రంబులన్” అను నర్ధాంతరన్యానమున కది సాళకా పాదకము, 
ఫో 

మూలమునం దీఘట్టమునం దున న్న నాత్మిపాఢము లై. అన వాక్యములను పెద్దన యనునరింవక్ష 

యౌ చిత్యము పూటించెన్ను, లను 
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6. అఆమరకాంతముఖమునం “ బాణములు వీడెన ” ననుమాటలు పెద్దన 

పలికింప లేదు: 

వరూధిని _పవరునితో “నీచేత నిరాకృత వైతినేని వంచత్యంబు నొందుదు 

నీవునుం జావంబునం బడుదు వని” యనినట్టు మారన రచించెను. నంన్క్భతవురాణము 
నందును నే కలదు. అమరకాంత యిన వరూథిని “పంచత్వ మొందోద నని పసం 

గించుట నహజముగా నుండ దని భావించి కాబోలు పెద్దన యామాటను వదలివై చెను, 
తన యభి పాయమును మతొకచోట కవి యిట్లు వరూ థినీ వాక్యములందు వ్యంగ్యముగా 

నిర్హశించినాండు. 

ఉ. ఎంత తపంబు సేసి జనియించిన వారొకొ మ ర్హ్యభామిసుల్ ! 

కొంతు( డవజ్ఞ చేసినను గాయము వాయుదు, రే నమర్త్య నె 

చింతలవంతలం జవికి సిగ్గటితిన్; మృతి లేని నాదు చె 

లిర్రంత యు భూన్యగహమున కెత్తిన దీపిక యయ నక్కూటా | (3.5) 

కనుఖెప్ప లల్బార్చునట్లు దితించిన దేవవనితయందు మానవత్యమును, విభు డొనర్చిన 

యవమానమునకు( గుందు మానవతీయందు దేవత్యమును వెద్దన దర్శించి వరూథినిని 

మి[శమపాతగా సృష్టించి ధన్యు( డయ్యెను. 

వెద్దన దేవాంగనచేతనే కాక రథాంగవనితముఖమునందును (విభుః డన్యవధూటిని 

జెందినచో) కులనతి జీవములు త్యాగ మొనర్చకుండునా ? _ యను వాక్యార్ధముల నుచ్చ 

రింపం జేయక వదలుటను బట్టి చూడ(గా - ని ట్రనుట వెద్దనకాలమునాటి కెబ్బెట్టుగాం 

దోచుచుండె నేమో యనియు భావించుట కవకాళము కలుగుచున్నది. 

7. అగ్నిద త్త మైన హయము పెద్దన కల్పించినదె :. 

పవరు(డు గార్ల వత్యాగ్నిని స్తుతించి త త్ప్ససాదమున నెప్పటియట్ల శీఘగమనము 

వడసి నిజగ్భుహమున కరిగి నని యుభయపురాణకథలయం దుండ వెద్దన “పావక 

(పసాదలబ్ధం బగు హయం బెక్కి వపవనజవనంబున నిజమందిరంబున కరిగి” నని 

రచించెను. ఇందలి యగ్నిద త్త మైన హయము పెద్దన కల్పించినదే, 

3. “కలి” యను గంధర్వనామమును బేర్కొనక చెద్దన విడచెను : 

మాయ్యావవరు( డై వరూథిని నువభోగించు గంధర్వకుమారుని వేరు “కలి” యని 

యభయపురాణములు వేర్కొనినవి. కాని, పెద్దన యానామమును (గహింపక వదలెను. 

దీనిపై శ్రీకాశీభట్ర (బహ్మయ్యశళాస్ట్రులుగా రొనర్చిన విమర్శనమునకు నమాధానముగా 

శ్రీ టేకుమళ్ళ అచ్యుతరావుగారు ప్రకటించిన యభ్మిపాయము లెంతయు నమంజనములుగా 

నున్నవి. వాని నిచ్చట పొందుపణచుట యైనది. 
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'“ఈకథను మనుచరితమున( బెద్దన్న నరిగా నతుకలే దని శ్రీశా న్రీగారి యధి 

|పాయము. “ఏగంధర్వు(డు త ద్విలానముల ము స్నీక్షించి తా నెంతయున్ రాగాంధుం 

డయి అని యీగంధర్వునిగూర్చి హఠాత్తుగ నెత్తుకొనినా( డట: కాని, యతని పేరు, 

నాతనిపూర్యవృతాంతము, వరూథినికి నతనికిని నదివజలో జరిగిన మోహతిరస్కార 

మిత్యాది విషయములు కథారూపముగా జేప్పంబడలేదంట : అది యొక యసందర్భ 

మంట 1” 

“వరూథినీ పవర నంవాదము సంపూర్ణముగా వర్ణించి, (ప్రవరుండు వరూథినియొక 

కాముకయత్వముల నన్నింటి నుల్లంఘించి యామెను వీడిపోయె నని చెప్పి తదువరికథను 

సాగించుటలో ముఖ్యముగా మణియొక (డు [వవరవేషము దాల్చి వచ్చి వరూథినిదృష్టి 

నాకర్షించె ననియు, నామె యాతడు (ప్రవరుండే యని [భమపడి యాతనితో భోగించె 

ననియు దత్కారణమున న్వరోచి పుప్రై ననియు, జెవ్వుటయే ముఖ్యవిషయ మగును. 

కాని, మాయ్యాపవరుని పూర్వువృత్తాంత మంతయు6 జెప్పుట యంత ముఖ్యము గాదు, 

ఫూర్వో తరనందర్భ ములను. గథాాపణాళికకొజకు( గొంచెము సూచించిన6 జాలును. 

మాయా|వవరు(డు కేవలము (కొ త్తపురుషు,డు కా. డనియు( బూర్వము వరూథినిని వరిం 

చిన యొకగంధర్వు. డనియు6 గవి యొక పద్యములో. జెప్పవలసిదంత యు గ్గ వ్రముగా( 

జెవ్పినా,డు. 'అంతఃకథను బెంచి ముఖ్యకథ కంతరాయము గలుగ జేయకుండుట కథా 

సంవిధానమున నొకగుణ విశేషమై యుండనోపు £” 

“కలి యను గంధర్వుని పే రెత్తకపోవుట యేల యని శ్రీకాస్ర్రిగారు పళ్నించిరి. 

దాని కొకకారణము నాకు స్పురించుచున్నది. సహృదయు లరయుదురుగాక ! “కలి” 

యను పే రంత మనోహరమైనది కాదు. ఈనామము సమ స్తదుర్గుణసమూహనసూచ కము. 

ఈ పేరిటివాండు స్వరోచికి( దండి యయ్యె నని చెప్పిన నగారవముగ నుండ నోప నని 

తలచి కలి పే రట మానె నెమో! మజియొక చిన్ననూచన ! పారంభములో నీసాంరో 

చివ మనునంభవకథను బబంధ ముగా రచింవ వలయు నని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కోరి 

నప్పు డాచ్యకవర్తి చెప్పిన ట్ర్ మాటలు |వాయంబడినవి. “మనువులలో స్వారోచిషమను 

నంభవము...... వినవింపు కలిధ్యంసక ము”. క లిధ్వుంసక మగుకథలో 'కలిి యను పురు 

షు(డు స్వరోచికి( దండి యగుట యెట్లు పౌనంగును ? ఇది స్వవచనవ్యాఘాతముగ నెంచ. 

బడవచ్చును.**.38 ఈవాక్యములతో నహృదయు లేకీభవింతు రనుటలో వ్విపతివత్రి లేదు, 

9. మనోరమాస్వీయవృత్తాంతక థ నారంభ ము నౌచిత్య మెజీ6గి పెద్దన 

నిర్యహించెను, 

అనురవీడిత యైన మనోరమ న్యరోచిని శరణు వేడెను. ఆత. డభయహ స్తము 

నిచ్చి నిజవృత్తాంత మడిగాను. ఆమె తనఫుట్టుక తో నారంఖించినట్లు పురాణములందు( 

తలి. విజయనగరసామాబజ్య మందలి ఆం|ధవాజ్మయచరి!తము - త్రీ ప. ఆచు,కరాప్తగాచు, 

II part, అనుబంధము, పుట, 68-7 
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గలదు. వె్దన' యట్లు చేయక మొదట నామెచే ననురబాధను జెప్పించి *“దుర్చలన్య బలం 

రాజా యను నారో క్తి ననునరించి యామెను' రక్షించుట రాజధర్మ మని హెచ్చరించి, 

తద్భృతాంతమును మూలానుసారిగా నడివెను. వస్తుత మైన విపత్తు మొదట చెప్పుటచే 

రాజునకు సానుభూతియు, సీషయవృతాంతము వెనుక ( జెప్పుటచే నాదరగౌరవాదులు 

మనోరమపట్ట నేర్పడుట కవకాశము కలదు. కావున మనోరమాస్వీయవృతాంతకథ 

నారంభము వెద్దన సమయోచిత వాక్యరచనాచాతుర్యమునకు( జకనినిదర్శనము ! 

10. మనోరమ మునిమోమును కాల్యచావల్యమున.( బరు నను కల్పనము 

పెద్దన చెసినదే ; 

మనోరమ విభావరీకళావతుల( గూడి కై లాసనగమున కరిగి తదీయతటమునం 

దుగతవ మాచదించుచు? గృశించియన్న నొక్కమునివరుని( గాంచి నవ్వెను. అందుల 

కాతండు కోపించి, 'అసురకరగ్భహేత వగు మని” యత్తరుణిని శవించె నని_ మూలమున, 

గలదు. వెద్దన కిం దొకయనాచిత్యము తోచెను. ఉ(గతవ మొనర్చుచున్నముని మనోరమ 

నవ్వినంతమ్మాతమున నమాధిని వీడి య్యుగు. డగుట యంతసహజముగా నుండలేదు. 

కావున, వెద్దన కథను మార్చెను. మునియాక్పతిని బూచివలె సృష్టించెను. 

ఊఉ, ఊనరవెల్తిచందమున నొకట వీఅనరాలు దేజ(గా 

మీసలు గడ్డముం జడలు మే నుదరంబును వీనులున్ జరా 

ధూసర మైన రోమతతితో6 బనంగంబడి దూది రాశిగా( 

జేసిన రీతి నున్న యొక జీర్ణ మునిం గని కౌతుకంబునగ్, 

ఆ. ఇతని వదనకుహర మెద్ధి ? నేతద్యయం 

బెద్ ? కర్ణయుగళ మెద్ది ? యనుచు 

బూచివోలె నున్న వాచంయముని మోము 

బాలచావలమున( బట్టుటయును. 

. ధ్యాన స్రిమితుం డగు న 

మ్మాని మదీయాంగుళి విమర్శనములచె 

మే నెజింగి తొంటి యనునం 

ధానము చెడి కన్ను డెజచి దారుణఫణితిన్. (మను. hy, 79-81) 

వికృతమైన విభావమును వర్షించి హానముతోపాటు కౌతుకముం గల్పించి, యాముని 

మోమును మనోరమచే( బట్టించటయు, దదీయాంగుశీవిమర్శనమువలన ముని మే నెణి(గ 

ననుటయు. గడునహజముగా భాసించుచున్నవి. పెద్దనకల్పన మిచ్చట సార్ధక మై 

వరలిన ది. 

UX 

11. ముని మనోరమను శనించి యదయు( డై తాడిందె ననుకల్పనము 
పెద్దనదే : 

వెద్దన మౌనిచే శాప మివ్పించుటతో నాగక యకనిచేతి నాగబెత్రముకో నాయ 
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బలను బనరమును గొట్టినట్లు చావ మోదించెను. బుషికోధమును, తజ్జనితయైన నిర్ద 

యాభావమును, పెద్దన యీ చర్యలయందు మూర్తి కట్టించినా(డు. న్నిగ్గహృదయ లైన 

చెలులు బాపనివై నోరు చేసికొనుటకు బలవ తర మైన కారణము స్పష్టించుటయందు 

పెద్దన మూలాధిక మైన నేర్పును [వకటించెను. భావపోషక మైన నన్ని వేళక ల్పనమునం 

బెద్దన సిద్ధహస్తుండు : 

2. ఇందీవరాకు డసురరూప ముజ్జగించి స్యేయవృత్తాంత ము .చెవ్చి నట్టు 

కథ మార్చిన పెద్దన : 

స్వరోచ్చిపయోగించిన పావకజాణము తాకుటచే నిందీవరాక్షునకు శావవిము క్రి 

లభించినది. వెంటనే యత(డు నిజాకారము దాల్చి న్వరోచి నభినుతించినట్టు పెద్దన 

(వాసెను. మూలమున నాఃతడు స్వీయవృత్తాంతమంతయు( జెవ్చి, చివరకు నిజాకృతి 

దారి నని యున్నది. భయంకరవికారరూపమున నున్న నిందీవరాతునిచే నతని 

వృత్తాంతము చెప్పించినదానిక టె మంగ ళదివ్యాకృుతియం దున్నప్పుడు చెప్పించుట 

సహజనుందర మని పెద్దన యూహ. కాని, పురాణకర్ర అట్టు చి తించుటకును, వెద్దన 

యిట్లు మార్చుటకును వా రామునిముఖమునం బలికించిన శాపమోక్షణవాక్యములే 

గారణము లయి యుండ వచ్చు నని యూహింప వీలగుచున్నది. 

మూలమున శ్రా పోవసంహార వాక్యము లిట్టున్నవి. 

న్లో. యన్మయో క్త మవశ్యం త ద్భావిగంధర్వ నాన్యథా 

కిను త్వం రాకసోభూత్వా పునః స్వం (పావ్స్య'సే వపుః ॥ 

నష్టన్మ తి ర్యదా (కుద్ధః స్య మపత్యం చికాదిమః 

నిశాచరత్వే గన్హాసి తదస్రానలతావితః I 

పునః సంజ్ఞా మవాప్య స్వా మవావ్స్యసి నిజం వపుః? 

త థె వస్వ మధిషానం లోకే గనర్వ నంజితే ॥ (60 49-52) 
al థె ధి జ 

ఈమార్షము ననునరించియే మారన తెలు6గుచే నెను. 

సీ. వినవయ్య గంధర్వవీర ! నాపలు కవశ్యము తప్ప దివుడు నీ వనుర వయ్యు( 

(గమృ్మణి నిజమూ ర్రి( గె కొనియెదు దైత్యభావంబుచే స్మృతి దాసీ యెపుడు 

కుపితుండ వై నీదు కూతు నంగద [మింగ నడరి యొక్కారుని దివ్యాస్త్ర వహ్ని 

తే... నెరియ దప్పుడు మది నెజుక వొడమి. . 

నిర్మలాకృృతి వగు దని యాన తిచ్చె. . (5.46) 

చైవాక్యములను బరిశీలింవ(గా మహర్షి మొదట రాక్షసాకృతి వోయి నిజాకారము వచ్చు 

నని యిందీవహాతునకు థె ధైర్యము చెప్పె, తరువాత నాత( డాకృతిని. బొందు తోమమును 

నిర్చేశించి చెప్పినాండు. ఇందొక వి శేష మున్నది, శాష్మగస్తు. డై 2న గంధర్వ్యరాజు | కమ 

ముగా గంధర్వ్యభావము వీడి రాక్షనభావమునకు లోనాను. ఆపరిణామదశలో నతనియందు 
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సహజమైన జ్ఞానము నశించి న్మృతి విరపహితు. డగును. న్వరోచి దివ్యాస్త్రవహ్ని సోకి 

నప్పుడు మొదట అతనికి. గలుగునది దివ్యజ్ఞాన ము. అది స్మృతి నిచ్చును. దివ్యాకృతి 

నిచ్చును. ఈ్యకమదశ బుషివాక్కులో దృశ్యమాన మగుచున్నది. అనగా నాకృతికి 
భావమే మూలము. భావమునకు జ్ఞానము మూలము. ఆుతఃవరిణామము లేనిదే బాహిర 

మెనమార్చు నిరర్ధకము. ఈసూ[తమును వెద్దన గుర్తించె ననుట కిందీవరాక్షుని నానుర 

భావ మావహించుటకును [క మోన్మీలనవద్ద తిలో( జి తించిన ఘట్టమే సాక్ష్యము (మను' 

5.22. 2 1). కాని, శాపావసాన ఘట్టమున హఠాత్పరిణామమును గల్పించెను. వురాణ 

ములు పై క్రమమునకు( గట్టుపడెను. స్వరోచి బాణము సోకినంతనె మొదట కలిగినది 

స్మృతిరూవ మైన నిజన్వరూ పజ్ఞానము, నృపాలునకు( గథారూవమున( జెవ్సుటచే విస్కృతి 

తొల(గె నని స్ఫుట మైనది. న్మృత్యంతరమే దివ్యాకృతి సిద్ధి. ఆది బుషివాక్కుు. శావ 

వాక్యముల కతివ్యావ్తిదోషము సట్టరాదు. ఇట్టి దోషము వాటిల్లకుండ వెద్దన బుషివాక్తునే 

మార్చినా(డు. 

చ. అనిన |బనన్ను6డై మునిక రాబ్బములన్ నను నెత్తి “వత్స మ 

త్సునిశిత శాపకుల వతి నుక్కితిగా; యిక? గొన్నినాళ్ళ వై. 

దనయను [మింగ(బోయి యొకధన్యుని దివ్యశరార్చి( బేలి వే 

కనియదు భద” (5.21) 

మన్నట్లు రచించినాడు. 'భది శబ్దము తాత్సర్యబోధ నిచ్చు శబ్దమే కాని మూలము 

నందలి విశేషము దెల్పు సామర్ధ్యము కలదికాదు. కావున వెదధ్రన యనౌచిత్యమునకు గురి 

తాలేదు. వె వెచ్చు మూలమునందలి “చండాన్త్ర ము” '““ననలాస్త్ర ము” గా. బెద్దన మార్చుటచే 

నాయగ్నిశిఖల( బడిన యనురశరీరమును వీడి గంధర్వరాజు నిజళరీరమును ధరించుట 

తప్పనినరి మైనది, 
శాపవృతాంతక థనముతో పాటు రాక్షసాకృతి నువసంహరింప( జేయుట పురాణ 

క ర్తనిర్మాణశిల్పము. దివ్యాకృతి యైన గంధర్వుని ముఖమున కథ చెప్పించి కథకుని 

యందును, కథయందును గౌరవభావము కలిగించుట వబంధకర్త నిర్మాణశిల్పము | 

19. న్వరోచి మనోరమానఖులయొక్క్ల దుర్దమరోగ బాధల. దొలంగింవప( 

బూను |పతినను వివాహానంతరము నిబంధించినది పెద్దన : 

న్యరోచి యొనర్చిన యుపకృ్శతికి. (బతికృతిగా నిందీవరాకుండు ఆయుర్వేద 

విద్యను, దనవుతి9కను నాతని కీయ నంకల్చించెను. ఆవుడు మనోరమ తండితో 

ని ట్రనినట్లు వృురాణములందు6 గలదు. 

చ. మన కుపకారి యైన నుకుమారుని నీతని( జూచి నప్పనా 

మనమున రాగ మైనయది మానుగ నైనను తడి ! నాకతం 

బున బటురోగదుఃఖమ ల( బొందుచు నెచ్చెలు లిట్టులుండ (గా 

మనసిజథోగలీలలకు మానన మెమ్మెయి నాకు నూల్కౌాను గ్, 
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వ. అనిన వరూథినీతనయుం డయ్యింతి కి ట్రనీయె. 

క. ఆయుర్వేదము వెంవున 

నీయిద్ద ణు సఖుల రోగనిర్ముక్తుల(గా, 

జేయుదు నమ్ముము విడువుము 

తోయజదళనయన ! వగవుతో సంశయమున్. (5,50-_52) 

ఆని యనినంతనే యవ్యనిత రాగాత్మ యై యవ్విభుని వివాహమాడెను. 

వెద్దన యీసన్నివేశము నిచ్చట వర్ణింపలేదు. ఇందీవరాక్షుండు తనపు త్రిక 

నవ్విభున కిచ్చి వివాహ మొనర్చెను. ఆయుర్వేదవిద్య నరణముగా నిచ్చెను. వివాహా 
నంతరము కోభనముహూ ర్తమున; దొలిరేయి నతీవతు లొక్కుయెడ చిక్కినప్పు డవ్వ 

నిత కంటతడి వెటైను, వతి దానికి కారణ మడిగను. ఆమె మెల్లగా నిట్టనినది : 

ఉ. అకట: నాయెడన్ మిగుల నక్కఅ గల్లి చరించు నెచ్చెలుల్ 

చిక్కి మునీందశాపహతి. జెందిన దుర్ద్మమరో గబాధలం 

బొక్కుచు నున్నవారు వనభూముల 6; దద్దృశమాన్నవెని నా 

కెక్క_డిసౌఖ్య - మన్న6 దరశేక్షణం జూచి న్వరోచి యిట్టనున్, 

On . పరితావ మింక నేటికి; 

హరిణాక్షి : మదియ సంచితాయుర్వేద 

సృురణమున6 బరిహరించెద 

నరు దన(గ భ వత్సభిజనామయభరమున్, (6.10.11) 

చెరెండునందర్భములందును వాక్యతాత్చర్య మొక్కటియే. కొని, వాని నన్న 

సందర్భముల యాచిత్యము విచార్య మగుచున్నది. దానిని విచారించుటకు( బూర్వుము 

పురాణ్యపబంధక ర్రలహృదయములను బరిశీలింపవలసియున్నది. పురాణకర్త నాయిక 

యొక్క క ర్రవ్యనిష్ట, త్యాగము అనెడిగుణములకు [పాధాన్య మిచ్చి కథను నిర్మించెను. 

(పబంధక ర్త విశ్వానము, వివేకము అనునాయికాగుణములకు. _కాధాన్య మిచ్చి కథను 

కూవించెను, ఇందు పురాణదృష్టి యుదా త్ర మెనది; (పబంధదృష్టి రమణీయ మైనది, 

విజ్ఞులకు పురాణమార్గము నచ్చును; రసికులకు( బెద్దన మార్గ మిష్ట మగును. 

పురాణమున మనోరమ తనవృత్తాంతము చెప్పుచు తనకొజుకై దురంతరోగబాధిత 

లైన తనచెలుల దుర్దశను సూడ విడువక పేర్కొనెను. ఆమె మునివట్ల చెసిన యవరాధ 

మునకే కాక తాను చెలుల యిక ుట్లుల కు కారణ మెనందుల కెంతయో వరితవించినది. 

రాక్షసబాధానివృ త్తితో నొకవీడ వదలినది. కాని చెలులజాధ తీరలేదు. తనను రక్షించిన 

విరునకు. దన నిత్తు నని తనతండి మాట యిచ్చెను. అది యామెకు( వీతిదాయకమే, 

ఉపకార బుద్ధి యిన స్వరోచిని గాంచినప్పుడే యామెహృదయమున రాగ మంకురించినది. 

కాని, యది మి(తదుఃఖముచే సంభన్న మైనది. వెద్దనగారు తృతీయాశ్యాసమున( 

దేర్కొనినట్లు '“'అనాశ్వాసితదుఃఖిలె మనసి సర్వ మనహ్య”' మ్మను నారోంకి ననున 
(ap) by 
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రించి, నఖీజనామయదుఃఖభారమును, వివాహమంగళకౌతుకమును మనోరమాహృదయ 

మునం దేకి|త వసించి వర్థిలలేవు. అందువలననే యామెనిజహృదయము నతిచతుర 

ముగ్గా విప్పి చెప్పినది. తండి యాయుర్వెదము నేర్చిన ట్రావుత్తి ౪కకు తెలియదు. విద్య 
Cc 

ముగిసినవెంటనే యతండు గురుశావహతు( డగుట డానికి? గారణము. ఇవ్వు డావిదం 

నాత6 డారాజున కిచ్చివై చెను. తననుగూడ నతని కీయ నువకమించెను. నూక్ష్మబుద్ది 
యన మనోరమ తడిని జూచి మన కువకారి యున పీనుకుమాడిని( జూచినప్పుడే మన 

మున రాగ మైనయది యని చెప్పుకొనినది. అన లట్టు చెప్పవలసిన యవసరమే లేదు. 

ఇంగితజ్ఞు. డైన యిందీవరాక్షు. డావిషయ మెప్పుడో గుర్తంచెను. కావుననే పుత్తికను 
_బత్యేకించి యడుగలెదు. కాని, యామె చెప్పుటలో గడునుందన మున్న ది. ‘నీచే ద త్త 

గాక పూర్వుమే నే నాతనికి స్వయందళ్త నైతి ననియు, దానిని మరల్ప ననితరసాధు 
మనియు నందలి వ్యంగ్యము. ఇక నిచ్చివుచ్చుకొనుటలు లాంఛనపాయము అని 

తాత్పర్యము, వితృక్చుత మగుచున్న కన్యాదానము గతార్హ మని నూచించి (ప్రకృళార్థ 

మును |బతిపొదించుట యామె సాధింప నెంచిన (పయోజనము. ఐనను ““నెచ్చెలులు 

నాకతమున6 బటురోగదుఃఖముల(  బొందుచుండ.గా మనసిజభాగలీలలకు మానస 

మెమ్మెయి యి నాకు నూల్కానున * అని ముఖ్యవిషయమును ప ట పెట్టినది. పితృద ప్రయెన 

కన్న పతిమనోనుకూల యై వడ్రింప పవలెను. మనోరమ కాటేవు శన ర్త యుదారు. డని 

గమనించినది. కాని, యతనియందు తం డియం సన్నంతచనవు లేదు. కాని, గాఢ 

మెన యనురాగ మున్నది, కావున తం డిని నంబి నోధించి మాట్లాడినది. ఆమె మాటలలో 

వివాహా మొల ననుభావము లేదు. సథీజనామయదుఃఖభావము పోయినచో, బెండ్లి కంగీ 

కారమే. ఆమయనివారణ మాయు ర్వేదమువలన। గలుగు నని మనోరమకు( దెలియును. 

ఆయుర్వెదసిద్ధి తండినుండి యవ్వుడె న్వరోచికి. దరలింపంబడీనది సభీజనుల నాయు 

ర్వెద్యపభావమున దక్కించుకొన గల్లెనా : తాను వె వాహికబీవితమును సుఖవంతముగా 

నుడుపుగొన(గలదు, కాబట్టి తనక ర్రవ్యనిష్టను మరువక, నభఖుల కనామయత్వము రలు 

గనిచో నెను వివాహమాడునది లేదని త్యాగన్ఫూర్తిని (ద్రవ టించి, ఆపె నేను వివాహ 

మాడినచో స్వరోచినే వివాహ మాడెద నను నిళ్భయభావము మును జాకచక్యముతో6 గాంత* 

సమ్మిత ముగా (బకటించినది. ఆమె తండ్రిని నంబోధించి చెప్పుట స్యరోచినుండి 

పతర తరము పొందుట శే, సరోచియు సాగియ త్ర మె యున్న ఆయుర్వేద విద్య 

నువేలఅశించి యామె పల్కుచున్న పని గమని.ఐను. అతనిపై నామె కున్న యచంచ 

లానురాగమున కత (డుబ్బిపోయె ను. మనోరథము తీర్చి మనోహరి యందించు మనో 

గలిల లనుభవింప నెంచెను. అందువలననే యామె వగపును, సంశయమును 

రోయితనయందు నమ్మకము కుదురునట్లు _పతిజ్ఞ యొనర్బెను. 

పెద్దన చితించిన మనోరమ పురాణపొతవలె గడుసరి కాదు. తండి తనను 

న్రరోచి జేయ (గా, గిమ్మునవ వివాహ మాడినడి. తొలిరేయి తనగుండెలో నున్న దుఃఖము 
ఇ జ లల కా ఫై, క న జపం లే గ ళో జీ క్ష లాలు. నో కే. తో సుత ము ఐవీ ౩3టి(గంచినది. ఆశా రసము వొడుఎన వరించిన విపాహనంణాభ 

బు 



మం బప న జాకి న Re 7 , _ _ై 
మంతయు తలోలోనం గుములుచు; | కూతురు నావ లుంటిదానిని చవయటకొఅకే; 
నకాంతమున గకా. ౧ Zr 4 tn క Sw కంది యయిన RU ఎకాంతమున దెగికౌొగిట( జరిన పతిహ్నదయ ముద్యగ పూరిత మగుటచి వెదన శ 

అ 
జ జ శ వావ జ్ ఆటల జ ~ జ — FF ల్ నో క కల్పన యంతయు చివరకు రసాథా, అనది. పురాణమున( బతి పతిజ వడసి: 

a ॥ జొ 
క్ష డాం శ అడ్డ ల రో ల్ ఇ జర్ ఎల్ చా మ త్ మనారమహృదయము వివాహనమయమున నులాసవంత మయి యండి రసోదీవక 

రా ళు 
హై ఆ _ చా ల 7 వి న్ £ ఆ 4 మెః ది. వెండ్తె యయినదొ కాలదొ భా ర్యాథ రలు త రవ:పాలన కుదురు తె నాదు. 

—3 a wn శ్రి కూ 

నషం వచ ౨వ వగ అ = — లీ శృంగారము ఛర్మాత్భాహము నాశ్రయించి మూలమున దజొవుత మ యండినంతగా! 
జ. 

ws = ~ క వ చ లో [బ్రబంధమున, గాందు, కాగా 'బబంధమున మనొరమ పతియం దచంచలవిశాఇనము 
x 

అ 

చూచి తగినట్టు భర్తకు నివెదించినది. “తద్ధశ మాన్చవేని నాకెక్కడి సౌఖ్యము £” అను 
వాక్యమునందు మూలమునందలి వ్యంగ్య [వె భవము స్ఫురించుట అ 

(a) 

సాధింప నెంచిన వయోజన మొకతియు యయ్యును, అనుసరించు వచచతలతో నేక+*చు 
జా 

ఢా ఖు! 

మార్చులవలన క థాశ కియందును తారతమ్య మర్చడుచుం మ 

జ్య 

పురాణములందు స్వారోచిషమను నంభావా నంతరము న్వరాచికి హంసవాక్థాములవలన 

వివెకము కలిగె ననియు, దానిచే నతడు భోగములను బరివూదించి జాతో ప్రగు( డై భార్యా 

సహితముగా వనమున కేగి మోరతవ మొనరించి విష ల్మషత్వకు నొంది యమరలొక 
బె 

వెద్దన మనుజననా నం తరమున వతనివ |; నముచెప*క్ర డిన 

వదలివై చెను. దానిక “గారణము లెలియదు. బహుశః పెద్దన న్వరోచి చరమదళను వర్షం 

వకవదలి కావ్యాంత మున మంగళము వ్యం ంజింపజియ తలంచి యుండవచ్చును. లేదా _ 

మూలమునందును, మారన పురాణమునందును వరూథిని న్యరోచి జననానంతర 

మే మయ్యెనో వివరింపలేదుకదా : వరూఢిసీతనయు(డు వరూథినివలెనే దేవయోని కావున 

నమరుండై యుండియు౨డు నని భావించె ననియు నూహింవ వీలగుచున్నది. 

15. మనుచరి తమున పష్టాళ్యానమునదలి రకివ పద్యమునుండి ఎవ వ 

పద్యమువఅకు పెద్దన రచించియుండ లేదా ? 

1947లో డ్రీబులును వేంక టరమణయ్యగారిచ( బరిష్క్టత మైన మనుచరిత 

కామ్య లి21వ పుటలోని అధన్నూచిక లోం బె వ నందిర నం బడినబద్యమి లు వాత 

పతిలో లేవని నూచింవబడినది. ఈ భాగమున న్వరోచిగుజించిన క కలహంవీ చ! కవాకీ 

జ 

he 

సంవాదమును, మృగదంపతులసంవాదమును వర్డి ంపంబడియున్నవి. స్వారొచిషమను 

సంభవ కథలో నీఘట్టమున కున్న | పాధాన్య రము ఆఖ్యానశిల్చాధ్యాయమున స్పష్టము ము చెయ( 

గక మునుగూర్చి చర్చంచునవనరమున మథటికొంత వివరింప౧బ బడనున్న ది. 
చం ఈ 

శంపనున్న స్వారోచిషుని సంస్కారనంపు టిల్ జాగృత మయ్యు ది ప్రముగాని 
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జ్ఞానతృష్ట స్యరోచినుండి సంగృహేతము కావలెను, మనుస్యయంక్ఫషివలన నది యుద్ది 

ప్రముకావలెను. కావున నీకథాఘట్టమును తొలగించినచో “మార్కండేయ పురాణో క్ర” 

మైన కథాత త్రషము కుంటువడును. అది రాయల యభిమతము కాదు. వెడ్డన సంకల్పము 

కాదు. కావున నీభాగము వెద్దనకృత మనుటలో నెట్టినంళయము లేదు. ఉండకూడదు ! 

అది యట్టుండ శ్రిబులుసు వేంకటరమణయ్యగారు ,వాసినట్టు ఈభాగము కొన్ని 

_వాత్మపతులలో(. గనపడకపోవుటయు సత్యమే. నే నీవిషయమును వివరింప వారి కొక 
లేఖ _చవానీయుంటిని. వారు దయతో నొక వతు తరము వానీయున్నారు.3 శ దానివలన 

దెలియవచ్చినవారి యభ్మిపాయ మిట్టున్నది : “పాచ్యలిభిత పు నకభాండాగారము 

మదానులోని చాల లిఖిత గంథములు తిరువతికి. దరలింప(బడినవి గదా! బౌనుదొర 

గారు (వాయించిన పతులుమాత మిచ్చట కలవు. వానినుండియే నేను పాఠములను 

గహించియంటిని. మను, ఆ, 6లో 69నుండిరివి వణకు |బౌనుగారి [వాత ప్రతిలో లేవు. 

నెం. D 621. paper pages 10 complete. “గంగాతరంగిణీ" అను సీసపద్యము 

నకు తర్వాత *“తదనంతరంబున' అనువచనమే కలదు. !వాయనకా(డు ఆ-20 పద్య 

ములను [గంథము చివర వెరుగా (అనుబంధముగా )వానినా6డు. ఈ|వతి [బొనుగారు 

(వాయించినదె,. D 641 నటీక వతి, ఇందులో టికాకారు(డు వయిస్నపద్యము వరకు 

టీక (వాస్ విదప “తదనంతరంబుని అనువచనమునక టీక [వాయ పారంభించి, 

కొంత (వాసి, తర్వాత దానిని కొట్టివెసి ఆధిక పాఠపద్యములను చేర్చి టెక (వాసీనాడు. 

దీనింబట్టియు అనేక్యృపతులలో సీయధికపాఠము మూలమున. శేరలేదని తలియనగును.ో 

“ఇది పెద్దన రచన కాదేమో యని నానందేహము. ఈమృగహంనలవృతాంతము 

న్వరోచికి అవకర్షాధాయకోము. ఉతర కు భంగకరము, దీనివృతాంతము విని మనన్సు 

మారియ, వెంటనే యతడు వెనుక టిరీతి నుండుట యుచితముగా( దోచదు. ఈభాగము 

అతుకుగనే ఉన్నది. ఇది లేకున్న కథ కేమ్మాతము భంగము లెదు. ” 

శ్రీ వేంకటరమణయ్య గారితో నీయంశమున నే నేకిభవింప(జాలక పోవుచున్నాను. 

న్వరోచివ ర్రనకు ఆపకర్షాధాయక మెన మృగహంనల వృత్తాంతము పురా ణకథాతాత్స 

ర్యమునకు ( బోషకము. దానిని విడచుట క థార్థభంజక ము. ఇక నది వెగ్గనరచనయె 

యనుటకును హేతువులు కలవు. (1) పెనంబేర్కొన (బడిన నెం, D 621 |వతిలో 

నీయిరువది పద్యము లనుబంధముగా (వాయ(బడి యున్నను, D 641 వతిలో 

జూలూరి అపృయ్యశాన్రుగారు ఈయనుబంధమును |పబంధకథాక్రమమున నుంచి 

వ్యాఖ్య రచించెను. మొదటివతిలో |వాయనకా(డు మొదట పొరబడి తరువాత అను 

బంధముగా నావద్యములు రచించి యుండవచ్చును. లేక కొన్నివతులలో, గనవచ్చియు, 

గొన్నింట( గానరానిదియుననగు నీభాగము ననుబంధముగా [వానియుండ వచ్చును, (వస్తు 

తము తిరుపతిలో నున్న వాత వతులలో మనుచరి[తము సంపూర్ణముగా నున్నపతులు _ 

ఈ కిందివి. వానిలో. గొన్నింట నీపద్యములు కలవు. కొన్నింట లేవు, 

వశీ, మ_డానునుండి 7-8-1965 నాడు [వాసినది, 
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(గంథ సంఖ 6, ఆశా, రివీ_8వీ ఫద్యుము లున్నవా లేవా 

1. D. 819, కలవు. 

2, D. 620, లేవు. 

వీ D. 625, కలవు. 

4. D. 624, లేవు. 
5, D. 625, లేవు, 

6. D. 635, శిఫలముగా నున్నది. 

7. D. G40. లెవు, 

కలదో లేదో యని (కాంతిని: గలిగించు నీభాగము [ప్రబంధమున నుండుటయే యుచిత 

మని (శ్రీజూలూరి అప్పయ్యశా స్రీ గారు భావించినట్టు వారివ్యాఖ్యానర చనా వై ఖరి తొోవింప( 

చేయుచున్నది. శ్రి వెంకట రమణయ్యగారు భావించుచున్నట్టుగనే పాచీనులు కొందయు 

ఈభాగము స్వరోచిశీలమున కపకర్ష హేతు వని భావించి యూభాగమును [ప్రబంధమునుండి 

తొల (గించియండియుండవచ్చును : కొందజు మార్కండేయప్పరా ణాంతర్గతక థానుకూల 
ముగా రచించిన పెభాగమును యథాతథముగా |గహీంచి పుత్రి కలు (వాసికొని యుండి 

వచ్చును. కొన్నిపతులలో సీభాగము యథానలమున గానవచ్చుచున్నది కాబటి పెదన 
| థి యు 6 

రచన మని |గహించుటయె యుచితము. 

ఈపద్యముల వై మారనరచన్నాపభావము, వెదన కల్పనావి శేషములగూర్చి వెనుక 

ముచ్చటింప( బడినది. నరొవరవర్ద్షనము, మృగవల్లభునికనక దీప్తులు మారనర చనాళిల్ప 

కల్పింపలేండు. ఈయంశము నంతఃశిల్ప 

దృష్టితో గాంచినను న్పష్టపడయగలదు. కథలొ న్వరోచికి ముగ్గురుభార్యలవలన ఆయుర్వే 

దము, వద్మినీ విద్య, మృగవక్షి జాతులభాషాజ్ఞానము లభించినవి. వానివలన నాయ 

కునకు (యోజన సిద్ధి కలుగ వలయునుగదా : ఆయుర్వేదము విభావసీకళావతు లారో 

గ్యవతులై రి. పద్మినీవిద్యావభావముచే నన్నపానభూషా వి శషమూల్యవస్తాను లేవసామ।గి 

లభించినది, మణి యూఖభాగము లేనిచో మృగవక్షిజ్ఞానవినియోగ మెచ్చట? కావున 

నీభాగమును వెద్దన వదలి యనౌొచిత్యమునకు( బాలుకా (డు. వెపెచ్చు _ అరవిందాక్షు 

లతో గూడి కాసారమును దర్శింవ(టోవు స్యరోచికి “మనృణబిసాహారమాంసనల హంసికా 

సంనదాసారకాసారతటుల” విహరించుట పదిపాటియైనట్టు 8. 62 వవద్యమున వర్ణించి 

హంసదర్శనమున కుచిత మైన పూర్యురంగమును గల్పించియుండెను. వెదన యీవర్ణనము 

నిరర్థక ముగ ( జేసె నని శిల్ప జ్ఞా లొప్పుకొనరు. 6. 85 వ వచనము “తదనంతరంబి” 

యని పారంభించుచున్న ది. అట్టి పారఠరంభ మీ 2౦ పద్యముల తరువాత కోభించినట్లుగా 

-లెక _ఆతికినట్టుగా నీవద్యములు లేక కుదురుట లేదు. 

“4 

కావున నెవ్విధమున ( జూచినను పెద్దన యీపద్యములను తప్పక రచించియుండు 

ననియు, కథాత తమును, పురాణహృదయమును గమనింపక యీథాగమున నాయక 

31] 
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నింద యున్న దని (భమించిన _వాయసకాండు కొంద తీభాగమును పు త్రీ9క "లలోని 

కక్కింపక వదలి రనియు భావించుట నమంజనము 

16. స్వారోచిషమనువు విష్ణువుల భారి యొ ఫర్చినత పస్తు పెద్దన కల్పించిన 

సంన) గాత వురాణమునందు స్వారోచిషునకు మనుత్వ మిచ్చినది భగవంతు! 

డని యుండ మారన వన జగర్భు. డని పెర్కొనెను. వెద్దన విష్ణు వని వర్ణించెను. 

పురాణములందు సాారోచిషుని తను ద్యుతి యథికముగా. గీ రింపంబడుట కారణముగా 

నతడు ద్యుతిమన్నామవిరాజితు( దయ నని చెప్పంబడియుండ, వెద్దన యతని తేజోనిధి 

త్వమును [బస్సుటముగా, జెప్పలిదు. ద్యుతిమన్నామము పేర్కొనలేదు. స్వారోచిష. 

డను _పనీద్ధనామమును మా(తమే గహాంచెను. ఆంతటితో నాగక_ 

లే. “అట్టు జనియించి స్వారోచిషాఖ్య నతడు 

శాంతిదాంతి దయానత్యశాచనిరతు( 

డె యకామత జిరతపం జాచరించె 

నచ్యుతునిగూర్చి'...... యని పెరొ_నెను, 

ద్దనవబంధమున స్వారోచిషనకు మనుపదవి తపస్సిద్ధము. పురాణములందు జన్మ 

ద్ధము దైవ్వ | పేరిత మైన వనదేవత న్వరోచివలన నతన్6 గాంచెను. అది దెపనంకల్ప 

మునకు ఫలము. దైవ (పసాద మతనికి జన్మ సిద్ధము. పబంధమనువుకందెం బురాణ 

మనువు పరమెదాత్తు(డుగా సృష్షింవ(బడెను, మనువునందు మూ ర్రీభవించుధర్మమును 

వ్యాఖ్యానము చేసి సినట్టు దశవిధధర్మములలో ముఖ్యమైన వానిని మనుగుణములుగా( పెద్దన 

క్రీ రించెను తవస్సాథనచే విష్షుపసా దమును సాధించిన ట్రతని( జితించి వెష్షవ వధు 
— 0 

( స్య్యాయంభువమనువుతరువాత న్యయం 

డై జన్మించిన స్వారోచిషమనువును సాధకునిగా( జితించి పెద్దన సాధించిన విశీష 

x ep 
( న్ ర్స రగ 

6 
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17. మూలమునందలి కొన్నిపాతలపేళ్లను వెద్ద 
చ పెద్దన నంస్కృతాంథవురాణములలో, వాతల క 

కొన్ని ంటిని ంపథాతథముగను, కొ "స్ని అంటిని మార్చు అతోడను (గహించి తన్నవబంధమున. 

గరా హార్చాను. 

సంస్కృత మారం మారన మార్కం మను చర్మితము 

| —_ వవరు(ఃడు | వవరు(డు 

ఓ వరూథిసి పరూథిని వరూథిని 



మనుచోధి త్రము వకవ 

సంస్కృత మార్క్లం. మాతన మారం, మనుచరి తము లం & య 

5. ఇందివరుండు _ లేక 

ఇఎదీవరాక్షుండు ఇందివరా కండు ఇందేవరాము:ండు 

6. మరుధన్వనుతా మరుదళ్వపవు తె మరుదశ్వుప్పు శ్రి ద్ 

7. మనోరమ ఏ నోరమ ఏునోదరమ 

ర్, మందారవిద్యాధరుడు మంచారవిదాధపండు మందారవిడా-ధరుండు 
ర & 

9, విభావరి విభావరి వికావనీ 

10. పాఠరి పాదశి పారరి 
డ్ గ ణు 

11. తోలావతి కకావైతి కళావతి 

ణ్ ల బయ జయ్ గ్ ల ఒల్లో శ సల లు . p 12. (బహ్మమి తుడు (బహ్మామ్మ తుండు బిహ్మమి తుడు 

1వ విజయు(డు విజయు 6డు విజయ: దు 

14. మేరునందు(డు మేరునందు(డు మపనందను.డ 

పథానుందు పథాసుండు విఫావను౧ప్వా 

16 ద్యుతిమంతు (డు లేవ ్యుతిమఐ రు (తుఎలేక_ 

స్వారోచిషుండు స్వారోచిషుంయ స్వారోొచిషుంయస 

1'/ వరుణానది వరుణానడి వరణానది 

15, ఆరుణాన్ప్సదము అరుణాస్పదము అరుణాన్పదము 

19. విజయనగరము విజయనగరము విజయనగరము 

౨౦౮. నందవతి నదవతి గంఫవకి 

21], తాలనగరము: తాశనగరము థారానగ రము 

పవి, గంధర్యనామము : దెవారి_ 

దెవాది దెవాది దెవావీ 

వెద్దన ల్సి ంచిన వేటవర్ణనము, వివాహవర్ణ ము, చశావతారవస్టనమ మొన 

వస్తువి స్తృతివిభాగమునం బేర్కాన(బడినవి. మొత్తమునకు వెదన ల ్గ్ 
జ్ 

(| న్ా 
వాణక చి అానాన్ 

ముగా గల్పించిన కల్పనలు, మార్పులు వేబంధరామణెయకత౭మున కానృదము 5 

కవి పతిభావ్యుత్సత్తులను వేనోళ్ళ చ చాటుచున 

వస్త్వికరము : 
చలా 

La] 

మనుచరితములోని వ న్వైక మునుగూర్చి పలువురు పముఖు లిదివణకే తమతమ 

యలభిపాయములు వ్య క్రముచెసియుండిరి. కవినమాట్ శ్ర్రీవిర్యోనాథ నత్యనారాయణగారు 
ల్ తో లో a జ్ U చ ళీ / ఇక జడ న ఈవిషయమును సొకల్యముగా( జర్చించుచు, “అల్రసానివాని అల్రిక జిగిబిగి” యన్నుగంఫ 
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మున నాకవ్యానము (వాసియుండిరి. ఆచార్య శ్రీవింగళి లశ్షీకాంతముగారు “తెలుంగు 

విజాననర ర్వస్వము'న నలసాని పెదననుగూర్చి వాయుచు( దమయభిపాయమును వ్య ద్ర 
Ey రు ద టా న్ 

పజఅచియుండిరి. వీ రిరువురివాక్యములను (గోడీకరించి వానితితృర్యమును జర్చించుట 

యీవ్యాసనతాత్సర్యము, 

“ఈ గంథము పేరు స్వారో చిషమను సంభవము. నంన్ఫ్భుతములో ( “గుమార 

సంభవ మున్నది. కుమారస్వామి పుట్టుకకు జరిగిన వూర్వకథయే దానిలోని |వథాన 

కథ, ఆపూర్వుక థలోని భిన్నాంశము లనున్యూత ము గా, జెప్ప6బడుట మాతమే యందు 

జరిగిన ది. ఈస్వారోచిషమను వుదయించుటకు.( బూర్వుము జరిగినక థలె యిందును 

జెప్పంబడినవి.'35 

'కావ్యములో కథ్రై క్యము లే దనియు కొంద రందురు. కథలో నై క్యము లేక 
పోవుట అసత్యము. అంతకంటె నితివృ త్తము విసృత మైన దనుట కొంతవణకు నిజము. 

అతివి స్తృతి యైనను అనావశ్యకముగా జరిగినది కాదు. స్వారోచిషమనునంభవ మనెడి 

నిర్య్వహణమునకు వరుకథాంశవ లు పూర్వవూర్వుకారణక లాపములుగా ఆఅవశ్యకములో 

కవి వానినే నూతించెను గాని అనావశ్యక మైన యేనందర్భమును కూర్చులేదు ఏకుట్టమును 

పరిశీలించినను ఉపనంహార వణవముగానే యుండునుగాని తద్విరుద్ధముగా ఉండదు. అట్టి 

ఏకనూ; తతయె క తై క్యమును పొధించెను.” 

“ఈ కథా వ. కారణము వరూ థినివృత్రాంతము, న్యరోచిచరి తము అనెడి 

రెండు న్యయంన సం ర్హక థలు రచించుట. ఈ రెండును మనునంభవమునకు ఆవళ్యకములే. 

స్వారో చిషనిపుట్టు టకు వరూథినీవృత్తాంతము వ్యవహితకారణమును, స్వరోచిచరిత అవ్య 

వహితకారణమ ను అగుచున్న వి, కవికథావి సతి తగ్గింపవలె నన్నచో వ్యవహితకారణ 

న వరూథనినిం దొలగిం వలసివచ్చును. అట్టు 'జరుగునేని స్యారోచిషునిజననము 

సంభవించును గాని అత6డు మను వగుటమా తము సంభవింవదు.”' 

“మనువు లన.గా సళకలభువనరక్షాదతులును, తేజోనిధులును అయిన ధర్మ 

స్వరూవులు. వారు మానవలోక వాను లయ్యు మానవాతీతులు, దేవాంశనంభూతులు. 

స్వారోచిషనకు మనుత్యము నొన(గ(గలిగిన అట్టి అర్హతలు అతనిజనకు( డైన న్యరోచి 
నుండి అతనికి సనమ గముగా నంకమించుటకు తాతింకముగా అవకాశము లేదు. 

నంరోచి వరూథినివవె దెవాంశనంభూతు, డే. భువనరక్షాదకత గల శౌర్యవంతు౯డే, 

ఆయ్యు లోకమును ధర్మమార్గమున నయింపందగిన ధర్మన్యరూవు(డు కాడు, అతడు 
కామవపరాయణు( డైన వ్యనని, బాల్యముననే భ కివై వైరాగ్యనంవన్ను( డై డె చిరకాల 

తవశ్చర్యవలన శ్రిమహోవిషమ్లుని సావాత్కరింవ జేసికొనిన స్య్వారోచిషని ఆధ్యాత్మిక 

సంపద ఆ తండివలన సంకమింవనవుడు మరి యెక్క డనుండి వచ్చియుండును 7 

ప్ర నంనంగాం రమువంగ అని యొకనులభనమాధానము చెప్పవచ్చును గాని అది 
క యిల ఆ యేమియు తోచ చనవ్పుడు ఆనవల న త వుడుమాట 1” 

నాభ సత; కనారాయణగారు) 
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“నాయుధేశము స్వారోచిషుని మనువదమునకు అర్హమైన ధర్మనిష్టాగరిమ తలి 

దం|డులనుండి కాక వాది పెతరమునుండి - స్వరోచి తలిదండులనుండి సంక మించి 

నది అని, స్వరోచిజననీజనకులు వరూ థినీమాయా,వవరులు గదా! ఈ జంటలో తల్లి 

యొక్క సౌందర్యము _పణయస్వభావము న్వరోచిలో అచ్చుపడి అతనిని తల్రిపోలిక 

కొడుకుగా పరిణమితి నొందించెను! ఇ(క మాయా పవరుండు ఇతన్పుట్టుకకు నిమిత్త 

మా[తమే కొని తాత్త్విక మైన జనక త్వ మతనికి బేదు. అట్టిజనక స్థానమున నున్నవాడు 

(బాహ్మణ్యపవరుండు. అనన్యమనస్క్యె త దేకధ్యానముతో ఆ బాహ్మణకుమారుని 

ఆరాధించినవరూథిని గర్భధారణవేళ తాల్చినతేజము ఆ, వాహ్మణునిది. ఆతని పవిత్ర 

తయు,అతనియాధ్యాత్మిరతయు న్యరోచికి సం్యక మింపవల సియుండెను. కాని ఆగుణనంవద 
ఆతనిని తోసిపుచ్చి అతనికుమారు. డైన స్వారోచిషనకు సంకమించెను. లోకములో 
కొందరు తం[డులగుణములతోడను, కొందరు తాతలగుణములతోను జనించుచుండుట 

స్వాభావిక మె. ఈర హన్యము బేవశాస్త్ర న్యాయము నకు సమ్మత మె. కావున మనునంభవము 

నకు | పభవకారణమైన పవఠనిచరిత మే లేనిచో ఈకా వ్యమున కు వీజమే యుండదు. 

అందుచే వరూథినీవృత్రాంతము ఆవరిహార్యమును, అత్యంతా వశ్యక మును అయ్యెను, “86 

“మనువుయొక్క_జీవసంవుటిలో వేదములు, అగ్నులు, చేదికలు, మంతములు, 

[దాహ్మణక్షతియా దులధర్మములు నర్యమును నంస్కారరూ పమున నుండుటకు. దగిన 

పరిస్థితు లన్నియు. గల్బింప(బడినవి. మానవునియిక్కు భారతదేశ గతమానవులయొక ,. 

సర్వధర్మన్వరూపము భ్యదపరుపంబడినది. మిగిలినది శోరీరవిషయము. ఈ శరీరమున 

రెడు [పధానములు. మొదటిది : వ్యాధి శరీరమునకు సహజము. దీనిని నివారించుకొనుట 

యెట్లు 2... అందుచేత వ్యాధినివారణో పాయమైన “యాయుర్వేదము”ను మనోరమ 

తండి యైన యిందీవరాకు(డు స్వరోచి కుపదేశించెను. 3ండవది :; శదీరము పోషించు 

కొనవలెను,  ఈశరీరమున కాహారము కావలెను... మానవజాతి యాహారముకొజకు 

మానవుడు నేల దున్ని వచ్చెడు నన్యముమీ(ద తరువాత నాధారవడసాగెను. తాలుతటిది 

ధారుణీనహజనన్యము., అది కాంతారజము, వనజము, ఈస్యరోచికి ఆస్వారోచిషమనువు 

జన్మించినది పన దేవతాగర్భమునందు. ఈసనంఘటనమునం దారహస్య మిమిడింప(బడి 

యున్నది, ఈరీతిగా మనువుయొక_జీవనంవుటియం దుండవలసినల క్షణము లన్నియు; 

[బవరగంధర్వులనుండి సంకమించినలక్షణముల తో న్వరోచి జీపసంపుటిలో పరిణతమెై 

యున్నవి “ 

“ఇంక మిగిలిన దొక్క టే కలదు. జన్మ మె తినంతనే పురుషునకు బహు స్రీగత 

వాంఛ నహజముగా నున్నది. ఇచట పురుషు. డన్నది లక్షక శబ్దము. బీవుండు జీవండుగా 

నెందు కయినా(డు ? (బవ్మాచై తన్య మెన తాను “బహు స్యాం _పజాయె' అన్న సంకల్ప 

ముచేత నైనాం డని వేదాంతములు చెప్పినను, మాయావిహితు( డగుటచే నై నాండు, 

ఈమాయాన్వరూప మెట్టిది ? ఎక రూపు( డైన తాను బహురూపు6డుగా6 గావలె నన్నట్టిది. 

86. ఆచార్య వెంగ లత్న్మేకాంత ముగారు, తె విస, సంస్క శతి నం. పుట, 981. 
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Cal లో 

తనబహురూపకల్పన పుదువుంతు వ్రీద్వారా చేసనికొనంగలండు, శ్రీద్యారా యన(గా 

వ్రేగతమహామోహముచేత,” 

“ఇట్లు జీవుండు నిరంతర నవణశీలు(డై యెచ్చటికి( బోవును ? ఏమి యగును? 

ఈజీవనరు ముకి యెప్పుడు ? తా నేకరూపవు6 డని తెలిసినప్పుడు. ఆ తెలిసికొనుటకు 

మార్గ మేది ? నియమము. ఆ సనియమము' నభ్యసింపవలయును. నిత్యకామ్మువవాహలగ్ను( 

డైన జీవుడు తన వకరూపకోపాసన తొలి మెట్టు ఏకస్త్రీగత వాంఛాగతు( డగుట, ఇది 

ధర్మశాస్త్రము [వాయు మనువు పరమో తమనాగరకతకు- నాగరకత యనగా నియమము, 

నియమముచేత దన్ను దా! దెలినికొనుట, నియమముచేత లోకవాంఛావాగురులనుండి 
తప్పించుకొనుట _ పునాది వేయవలెను. ఈపునాది వేయుటకు మనువై జన్మించినగాని జీవ 
సంపుటియందు తల్పక్షణము నంస్కారరూపమున నుండవలయును గదా! ఈ సంసా 

రము కూడ న్యరోచికి గలుగవలయును. ఇందుకై ఈమనుచరితమునం దొక 

యుపాఖ్యానము కలదు.” 

“ఆయుపాథభ్యానములో( దనభార్యలతో విహరించుస్వరో దిని( జూచి ఓకహంనియు 

ఒక చక వాకియు( దిసంగించుకొన్నవి. హంసి ఆముగ్గురు శ్రీలయ స్వరోచియు నడుమ 

నున్న పేమను _పళంసించెను, చ్మకవాకి తిరస్కారించెను, చృకవాకి “తగులు నెవ్య( 

డొక్కతరుణికి; నొకనికి మెలంత వలచు నదియ మే లనంగవచ్చు. గాని వెక్కువనిత 
లఅవె( గూర్మి కలుగు ననుట బొంకుకాదె తరుణి మజియు “ఇత. డొక లేమం దా 

నెలమి( గూడునెడ నే మానిని పాణేశుమీ(ది మమత మెలంగున్” అనెను, వక్షిజాతులభాష 
యెతీ(గిన స్వరోచి కీమాటలు తెలినెను. నిగుపడెను. “తలవాంచి యన్సు రని మది 
తలపోసోను. కాని, మానరానితమకంబున నానెలంతలతో నుండెను. ఇది రహన్యము. 

న్యరోచిజీ వనంవుటియందు( బుట్టంటోపుమనువుయొక్క పరమనంసపా్కారమంత యు గలిగి 

యున్నది గాని; స్వరోచి కా వరిణతి లేదు 1” 

'“ఇట్లు వనదేవతకు, న్వరోచికి స్వారోచిషండు జన్మించెను. ఆజీవునిలక్షణము 
వేరు. అతడు పుట్టినంతనే కాంతిదాంతిదయానత్యశౌచనిరతు( డై యకామతం జిరతపం 

బాచరించెను. ఆజీవుడు పండినవాండు. మను వగుటకు నీన్వరోచి (ప్రవరగంధర్వుల 

నంస్కి)యానంవుటియంతయు నతనిజ్లీవనంపుటిలో నిక్ని ప్రము కావలెను. అయినది. 
మను వై నాడు. అతనివేర నాకమన్వంతరము వెలనీనది. ఆత(డు రచించినన్మృతి 
ఆతని మన్వంతరమున! బకాశించిన ది,” 

“ఇది సారోచిషమను నంభవకథ, ఇది ఏక వాక త సాధించిన శిల్పములోని 

పరమమైన లోతు” 87 

వైవాక్యములను బరిశీలింప(గా ఆచార్య పింగళి లవ్మ్మీకాంతముగారు కథై క్యనూ_త 

మును బీవశాస్త్రనసమ్మతముగా వ్యాఖ్యానించిరి. _శ్రీవిశ్య్వనాథ నత్యనారాయణగారు జీవ 

సంస్కార సిద్ధాంత నమ్మత ముగా నన్యయించిరి. ఒకరు పాళ్చాత్యవిమర్శదృ్భష్షి తోడను, 

87. “ఆల్లసానీవాని ఆల్లిక జిగిభిగ” ఢ్రీవిశ్యనాథ, స్రట లివి-లి5 
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మజియొకరు భారతీయత త్యదృష్షితోడను నీ వస్తునిర్మాణమర్మమును దర్శించిరి. తేలిన 
దేమన(గా నేదృక్పథముతో నీవస్తువును విమర్శించినను బక్యతానూత మం దతరాాహి 
నిగా. [బవహించుచున్న దనుట స్పష్ట మని తాత్పర్యము. 

మనుచ రితములోని వ స్రైక్యము పురాణక థతోనిడే; 

స్వారోచిషమను సంభ వాఖ్య మగు స్మిపబంధమందలి వ నైక్యమునుగూర్చిన పర్యా 

లోచన మొకయింత చెయంబడినది. ఇదయంతయు వెద్రనచే కల్పిత మని కీర్తింప బడి 
నది. కాని, యాకథ మార్కండేయపురాణమున లేదా ? దాని కాపేరు లేదా? ఆం దీ 

వ సైక్యము లేదా? అన లీకథను సృష్టి చేసినగౌరవము పురాణమునకు కాదా దక్క 

వలసిన ది ? పెద్దన మార్కండేయపురాణో క్రవకారము చెప్పు మనుటలో నీయంశ మిమిడి 
లేదా? - అని (వశ్నించుకొనినచో నీవన్తుగౌరవమంతయు సంస్కృతవురాణక ర్రకు( 

జెందక తప్పదు. వెఅన్యయములో _(బత్యంశము మూలమున నున్నట్టిదే. వెద్దన 

కల్పించిన నూతనకల్పనలవలన మూలమందలి వస్త్వికకనూత్రము చెడలేదు. అట్టు చెడ్త 

కుండ చేయ మనియే రాయల కోరిక. కావున వెద్దనగారికి వ స్వైక్యశిల్పము పురాణము 

నుండియే యందింవ(బడినది. 

సంన్కృతపురాణక థాత త్ర్వ్రమును గహించి యోకథను దెలుంగున నిలిపిన 

మొదటికవి మారన. అతనిచేతిలో నీయుపాఖ్యానము శిల్పరమణీయమై ఛాసించినది. 

దానిత తమును వివరించుచు నాథ్యానశిల్చాధ్యాయమున 6 జెప్పిన తాత్సర్యము నిచ్చట 

కోడీకరించెదను. 

మారన ఫల శుతిలో “స్వారోచిషజన్మంబును వర్తనంబుల్ స్వారోచిషాద్య పభ 

వందు విన్నన్ " అని పేర్కొనియుండుటచే కథను మూడు విభాగములుగా నాతడు 

విభజించి చెప్పుచున్నట్టు స్పష్టమగుచున్నది. మొదటిభాగము న్వరోచిజన్మమునకు హేతు 

వెన కథాఘట్టము. రెండవభాగము స్వరోచివర్తనము వర్ణిత మైనఘట్టము. మూడవ 

భాగము స్వారోచిషమను నంభవవృత్తాంతము, పథమకథాభాగమునకు ఫలము న్యరోచి 

సృష్షి. అతనివ ర్రన మాతనిజీవసంస్కాారవైత న్యరూపము. అట్టె సంస్కారములందు 

మాతావితరులయొక)_ తత్సృస్టికాల్మమందలి జ్ఞానేచ్చాకియాళ క్తిచై తన్యయుత మైన 

యంత ఃక రణము (ప్రతివీందించె ననుట పూర్వక థ యందలి వస్తుధ్వని. నషి యిచ్చాధీన 

మైనది. అట్టి యిచ్చ గంధర్వునియందు లేదు. వరూథినియందు గూఢముగా( గల దని 

కవి వ్యంజింపంజే నెను, గంధర్వుడు వరూథినిహృద యము నాకర్షింపలేక మాయా 

రూపమున నామెను జేరి భోగించెను. ఆమెకు గంధర్వునినిజరూపము తెలియదు. 

మాయావి యెన యాతండు సత్యస్వరూవజ్ఞానసాధన మైన యామె దృష్ట నవరోధించెను, 

మోహాంధ యగు వరూథిని యట్టియాంధ్యమున కొడ(బడెను. వా రిరువురియఎదును బలీయ 

మగు భోగచ్చాశళక్తి మాయామోపహాత మై తదనుగుణ కియాలీలమును దాల్బెనని టోధపడ( 

గలదు. అది యట్లుండ వరూథినియందు భోగెచ్చ వెనుక గూఢ మైన సృజనేచ్చ కలదు, 
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దానివలన “ధరణీదేవకుమారు” నాత్మ( దలంచినది. శమదమాన్విత మైన పవరుతేజో 
మూర్తిని స్మరించు వరూథినియందు జేవ్యపేరితమైన జ్ఞానళ ర్ గూఢమై కాసించినది, 

అనగా స్వరోచి నృష్టికి( గారకు లైన వరూ థినీగంధర్యులయందు ఇధ్బా! కియా 

కక్తులు మాయామోహనమన్వితములై యుండుటచేత జ్ఞానశక్తి సంగుప్రమై పోయె నని 
తాత్పర్యము. అట్టి నంస్కారవిశేషమే న్వరోచి చిత్తవృ త్తియందు. బతి బింబించినట్లు 
చితింవంబడిన ది. న్వరొచి భోగై కలాలను, డె మనోరమావిభావదీకళావతులతో 

(గీడించుచున్నప్పుడు రథాంగవనితయు, హరిణేర్యదుండును, హరిణీరూవిణి యైన వన 
దేవతయు నాతని జ్ఞానవృ త్రిని జ్ఞ వికి దెచ్చినను ఆది జ్ఞావితము కాకపోవుట తతృలమే: 

గంధర్వ (మాయా) విముక్త యెన వరూథిని (ఇచ్చ) నిజపవరతేజోరూపమును 

(జ్ఞానము) నుపాసించుచు న్వరోచికి (రేజన్సుకు) జన్మ మిచ్చెను. మాయాన్వరూపమగు 

మృగీరూపమును వీడి దేవతారూపమును దాల్చి దైవ్యపేరిత యె మనుసృజనేచ్చాపరా 

దీన యైన వనదేవత స్వరోచియొక్క భోగదృమ్షిని హరించినది. అతడు మోహవిము 
క్తు6డై (పరమ) హంన (వబోధమున స్వీయజ్ఞానశళ కిని తేజోవంత మొనర్చుకొనెను. 

న్యరోచియందలి _పవరతేజోద త్త మైన జ్ఞానవృ త్తి మాయావిరహిత మై సత్యజ్ఞానెద్చా 

(వధాన యైన వనదేవత కల్పించిన పాంచభౌతికళశరీరమునందు వసించి మను శేష్టునిగా 
స్వారోచిషుని నృజించినది. 

_వవర్మపేరిత మై, వరూథినియందు నంకల్పమాతముగా భాసించి, న్వరోచి 
యందు సాధనావస్థలో. నుండి, స్వారోచిషునియందు మనుతేజము పరిపక్వత నందినది. 

జ్ఞానధాత్వర్థ మూల మెన మనుశబ్దవాచ్యు( డగు స్వారోచిషు(డు - నంపూర్ణజ్ఞానరూపు(డై 

జన్మించుట యీవృత్తాంత ఫలము, పరివక్వజ్ఞానపభాక రోదయ నన్నాహసంభారమే 

ఈమూడు వురుషాంతరముల పురాణక థాపరమతాత్సర్యము ! 

= .ఇది పురాణ(ప్రోక్త మైనది : _పబంధృపతిష్టిత మైనది | 

పాతల స్వరూపస్వభావనిరూపణము : 

ఉదా త్తనాయకచర్మితము కావ్యమునకు గౌరవహేతు వగును. రామాయణాదులకు( 
గలిగిన గౌరవ మట్టిదె. కలిధ్వంనక మైన స్వారోచిషమనునంభవ వృత్తాంతముకూడ 
మహిమాన్విత మైనదే. దాని కామహిమ దానియందలిపా తల న్యరూపన్యభావములవలనను, 
వారి చరితమువలన. లోకమునకు. గలుగృుపటోధము వలనను నేర్పుడును. 

. * ఈకథలోనిపా తలలో నర్వగుణో త్తరు;డు పవరు(డు. అపూర్వుశ్ళంగారమూ ర్తి 
వరూథిని. కవటకాముకు(డు గంధర్వు(డు. తేజోబలోదారు(డును, భోగ కశీలియు నైన 

వాడు న్యరోచి. నుహృద్ న్నే హార్దగిహృద యులు మనోరమావిభావరీకళావతులు. దేవకార్య 
నిర్వవాణదక్షురాలు వనదేవత, సర్వలక్షణనమన్వితుండును, తేజన్రియు నై నవాండు 
స్వారోచిషుండు. జాతినహజ మైన మహిమ్మాపాగల్భ్యుములు గలవా(డు జొషధ సిద్ధుండు. 

గురువుల నవహసించినగరి్వ్యి యిందీవరాక్షుండు. ఇందులో శుస్థమైనచర్మితము కలవారు 
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_వవరు(డు, స్వారోచిషుండు. కథకు రెండంచులయందును నిలుప(బడిన బలమైన కంబము 

లీ రండుపాాతలు. వాని నాథారముగా నిర్మించిన నడిమివంతిన యీకథ,. కథలోని 

మిగిలినపాతలు మిశమగుణసంయుతములు, వానిలో( గొన్ని పవరునితోడి సంపర్కము 

వలన విశుద్ధములై నవి; కొన్ని స్వారోచిషసంభవమువలన సార్థకము లైనవి: ఇట్లు 

వస్తువునకు సంది ప్రియ, సార్థక్యమును గల్సించు సీమహనీయపా|తములు తేజః పధాన 

ములుగా( జి తించుట యీకథ యందు బాటింపంబడిన సున్నితశిల్పము. 

పాతచితణమునకు స్వతూపస్వ్యభావవర్గనమువలన నమగత యేర్పుడును. 

స్వరూవవర్ణనము భౌతికము ; స్వభా వవర్ణనము మానసికము. మొదటిది కాయ 

[పథానమైనది; రెండవది వాజ్మనః|కియాపధాన మైనది. ఒకటి పాంచభాతికపరిణామ 

వర్ణనాత్మక మెనది. మజియొకటి పాణులయాంతరవరిన ర్తననిరూపణాత్మక మైనది. 

ఈ రెండిటికంటె నుదా త్త మైనది ఆదర్శచి_తణము, ఇందు సమ్మగోదా త్తగుణనన్నిపాతము 

గల వ్యక్తులు వర్షింపంబడుదురు. ఇట్టిప్మాతలకు భౌతికరూపముకంటెను పరిణామశీల 
మైన యాంతరపరివ ర్తనముకంటెను మిన్నయెన స్థైరవర్తన ముండును. ఆపాతలు పరిణ 

తికి పరమావధులు. పరిణతి యాత్మగుణములు దీవించు నంతఃకరణమున భాసించును. 

గుణ్యవధానమైనయంత ఃకరణవృత్తులను వర్ణించుటయే ఆపాత ల( జితించుట లోని వరమ 

రహస్యము. గుణవివక్షతో. బరిశీలించుచో భౌతికము తమః పధానమెనది; అధమము, 

మానసికము రజఃపధానమైనది; మధ్యమము. ఆదిర్శ మాత్మగుణ్యపధాన మెనది; 

సాత్రికము. ఇందు తరో తరములు ఉదాత్తము లైనవి : 

సంస్కృత పురాణక ర్త పాలను గుణ పధానములుగా( జితించెను. మారన వాని 

స్వభావములు తే(టపడున ట్లనువదించెను. పెద్దన వానికి నువుష్టము లైన న్యరూవన్యభా 

వములు కల్పించెను. జ్ఞానెకబోధనాత్మక మగు పురాణకథకును, రచైకవధానముగాం 
దీర్చిదిద్దిన చెద్దనరచనమునకును మధ్యవర్తి మారన. ఈయంశము వస్తువునుగూర్చి 
పర్యాలోచించుచు విపులముగా నిదివరకే చర్చింపంబడియుండెను. కావున. బురాణములు 

ప్మాతచితణమున బెద్దన కెట్టు తోడ్పడిన వనునంశము స్టాలీపులాకన్యాయమున నిచ్చట 

పరిశీలింప(బడును, 

మనుచర్మితమునందలి పాతలన్నియ నొకయెత్తు. _ప్రవరవరూథినీప్నాతము 
లొకయెత్తు, క థాన్వభావమును బట్టి యాపాతల కున్న పాముఖ్యమును గుర్తించి యాప్వాత 

లనుగూర్చి కొంతవిపులముగను మిగిలినవానినిగూర్చి దిజ్మాతముగను బరిశీలించుట 

యిందు జరుగుచున్నది. 

(పవరుండు : 

[(చవరుండు ద్విజాత్మి పవరు? డనియు, రూపవంతు(6 డనియు, మృదున్యభావు( 

దనియు, నద్యృత్తు( తనియు, వెదవేదాంగపారగు. డనియు, నద్రాతిథ్విపియు. డని యు, 
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దెశసందర్శనాభిలాషి యనియు, _ సంస్కృత పురాణమున వర్ణింవ (బడెను మారన 

యతనిని ఆతులగుణో త్తరుం డనియు, ఉదాత్తు. డనియు, ఇ లకాననాంచితనకలావనీతల 

విశషదర్శనకుళూ హలుడనియు( బేర్కొనెను. అత (డు తరుణాగ్నివో తి యనియు; 

అనారతా ధ్యావనతత్సరు( డనియు, శమదమాన్నితు( డనియు, అలేఖ్యత నూ విలాను( 

డనియు, ఎవరినుండియు దానము [(గహింపనివా. డనియు, తీర్ణనందర్శనా భిలాషి 

యనియు పెద్దన వివరించెను. ఇట్టి వెద్దన పాతచితణమునకు, బురాణము లెట్లు 

తోడ్చడిననో వెనుక( జెప్పంబడినవి. 

 వవరునిపా[త మూండువిభిన్ననన్ని వేశములందు( (బత్యక్ష మగును. ఒకటి : 

(పవరు డత థినత్కారవరాయణు. డై యొౌషధసిద్ధుని సేవించి పాదలెపవరమౌషధము 

పొందుఘట్టమున. రెండు | పామాచలవి శేషసందర్శనమున ( (బకృతిసౌందర్యది దృక్షయు, 

పుణ్యార్షన యత్నము నచ్చుపడ నునంస్కారియెన నహృదయునివలె మెలంగి, పాదలేపము 

కజఅ(గిపోయినందులకు విచారించు ఘట్టమున. మూండు ; వరూ థినీవరిష్కుంగ ము నుండి 

తప్పించుకొని యగ్నిపసాదమున నిల్లు సెరుఘట్టమున. మొదటిఘట్టమున( (బవరుని 

యందు తీర్థయ్యాతాభిలాష యధికముగా నుద్దీవించునట్టు పెద్దన రచన మొనర్చినా(డు, 

మజీయు. (వరు డౌషధ నెద్ధి నాందెడు ఫలమును సనూచించెడి కా వ్యార్థనూచ నతో నతని 

వాక్కులను జతురవచనముల 6 దిర్చిదిద్దినాండు. 

క. మీమాటలు మంతంబులు 

మీ మెట్టినయెడ (ప్రయాగ మీపాదవవి 

తామలతోయము లలఘు 

ద్యోమార్గరు రాంబుపౌనరు క్ష్యము లుర్విన్. (1.62) 

అను జొపచారిక వాక్యములందును _బయాగయు, నాకాశగంగయు ననెడి రెండు పుణ్య 

తీర్ధము లుచ్చరింపంబడిన వి. సీద్ధావభావమునకు మూలములైన మంతముల _ఎవన కి 

యందు వచ్చినది, సిద్ధున క కాదు వినువారికి. గూడను _బవరునినూక్ష్మబుద్ధియు, 

వాక్చమతతియు నబ్బురపాటు కలిగింపకమానవు. 

తే మౌనినాథ ! కుటుంబజంజాలపటల 

మగ్నమాదృశగృహ మేధిమండలంబు 

నుద్ధరింపంగ నౌషధ మొండు కలదె? 

యుష్పదంఘిరజో లేశ మొక టితప్ప. (1.606) 

ఆను, పవరునిపలుకులు గమనింవు(డు. జంబాలపటలమౌ్స్న డగు వానికి రజ మౌషధ 

మగుచేమి ? ఇం దౌషధశబ్దమున వాచ్యార్థము పనికిరాదు. లక్షణార్థము (గహింవవలెను. 

కాని, ఆపస్తుత మైన కొషధశబ్ద్బ్మపయోగముచెత, పదరజోలేశశబ్దముచేత సిద్దునకు 

పాదలేపౌవధ,వభావనూ డి జ'పికి వచినది. సిదు(డు !వవరునకు దిప్యదృ్భష్షి కలదేమో 
క Sper యో ww థి ఓ లిప్ 

యని భయవడునంత శ కిమంతము లా వాక్యములు ! వెద్దన తనచతురవతోనిధిత్యమును 

పవరునియందు నిక్షి వము చేసినాఃడు | 
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మారన (పవరపాడతచితణమున నుదా త్తనాయకలక్షణములలో ముఖ్య మైన దగు 

న విక ర్థనత్వమును సర్య_త _పకటించెను. వెద్దనయు నామార్షము ననునరించెను, 

వవరుడు ఆత్మస్తుతిపరులను గాంచినచో నిక కచ్చిగా నున్న మాట యనివై చెడి శ్యహివమ 

గలవానిగా మారన చి తీంచెను. వెద్దన చతురవచోనై పుణ్యముచే( గూఢముగా నవహేశనము 

చేయు స్వభావము కల్పించెను. పలువురు విమర్శకులు మాదన పల్కించిన మాట అని 

చిత్యము లనిరి; కాని విన్నన మని మొదలుపెట్టి పెద్దన (పవరు. డౌషధసిద్దుని ము 

మొగము” “అదధిరయ్య” “మీమహిమ నీర యెణుంగుదు" రని చురుకుమాట లను 

చున్నను వారు వినయగుణ మనియే నరివెట్టుకొందురు, వంగి మాట్లాడినంతమా ధ్ర మున 

వాడిమాటలవేడి తగులక పోదు. కావున, కవు లాపా:త నేస్వభావల క్షణము వె( బి 

తెలియుట యిందు ముఖ్యము. దానిమీందనే యౌచిత్యానౌచిత్యవిచారచర్చ యాధారపడి 

యుండును, 

హిమవన్న గనుందరదృశ్యములను గాంచి మూలమున (పవరుండు పులకాంకురిత 

గాాతు( డై నాడు. మారనగారి | పవరుండు “తగిలి చూచిచూచి తలయూచి యూచి మెచ్చి” 

నాడు, |పబంధ| పవరు(డు “తలమే ; బహ్మకు నైన నీనగమహత్వం బెన్న 2” అని 

యులుగె త్తి క్రి రించినా (డు, ఒకడు అంతస్ఫత్తాకనుభూతిని సా త్వీకానుభావము తో 

వ్యక్త కముచేయ గంధీరుండు. మజియొకండు సుందరవన్తునందర్శనమున రసావేశము 

ననుభవించు నుకుమారమూ ర్తి. ఇంకొక (డు హిమవన్న గ భౌతికా ధ్యాత్మిక మూర్తులను 

దర్శించి భావించి యుప్పొంగి పోవు రసిక నహృదయచ।[కవ డి. సురాణమునుండి (పబం 

ధమువజకు పవరు. డింతి=తె మటియు నింత్రె వెరిగినాండు. 

పాదలేవము( గోల్పోయిన (పవరుండు మూలమున, బింటించను; తెలుంగు పురాణ 

మున దు౭ఖభించెను; పబంధమున నా రిలో( జింతాసాగరమగ్ను డయ్యును. నంన్క్బు 

తాం్యధపురాణము లిప్పట్టున( బవరుని వరుసగా గంనీరసుకుమారచి త్తవృళ్తునిగా( జ్మ్తిం 

చినవి. పెద్దన యారెండింటిని కలివి విశిష్టచి త్తవృ త్తిని సృష్టించెను. 

వరూథినీనన్నిధాన మున (బవరునిపా_తచితణము పతాకస్థాయి నందుకొనినది. 

నంస్కృతపురాణకర్త (ప్రవరుని నార్గహృదయునిగా( జి తిం చెను. బుషులు జిజేం్యది 

యులు; న్వభావముచే వారు సాదరవాగ్విభూతులు _ కాని, ధర్మవై రుధ్యమునుగాని, భోగ 

తృష్టను గాని యెదుర్కొనవలసివచ్చినవ్వుడు వా రగ్గివలె భగున మండుదురు, అట్టిచిత్త 

వృత్తి వవరునియందు చితించినాడు మూలపురాణక ర్త. విపుండు వరూథినిని గాంచి 

యిలు సేరుమారము నడుగునప్పు డామె నత్యంతాదరమున( బలుకరించినా(డు. “కమల 

గర్భాఖి, “సుచిన్మితే', “కల్యాణి, 'భదే', “'యశస్విని' “(సుమధ్యమే 1)”, అని యామెను 

సంబోధించుటలో నాతనిసాదరహృదయము తెల్ల మగుచున్నది. వరూథిని రాగాతిశయ. 

మున వివుని గౌ(గిలించిన తరువాత నతండు |కుద్దు(డై, యామెను “దుష్ట” “మూధె” 

అని మొగమువాయ తిట్టి యా వై నెట్టి గుణవాచకములను వాడక 'వరూథిని యని 

పేరు పెట్టి పిలిచెను. నవ్యముగా నున్నంత సేపు బుషులు సాధువులు. ఆపసవ్య మెనచో 

లా 



a | తలపపం h9 2 మార)_౮ందయపురాణము 

వారే హవ్యవాహనులు ! కట్లు చితించుట మహర్షి యిన సంన్మత పురాణక ర్రకు( 

జెల్లినది ! 

ఆం|ధమార్శ_ండేయవురాణక ర్త లొ కికు( డైన బుషి. అతనిత త్త్వ్వమే యతని 

[పవరునరు వచ్చినది, అత. డ్యాగహమునందును ఉగుండు కాడు. ని గహము వ్డని 

విగవా మతనివాక్కులందు సముద,గత సా సాథధించును. వరూధిని తనను గాథాలింగన 

మొనర్శినప్పుడు మూల; వవరునివళలె “దుష” ““'మూథే” అని తిజ్రిపోయండు. 

తే. అంట కంటకు నన్ను మృగాడి ! సీక్సు 

సద్భుప( డగు వాని నన్యుని వెదకుకొనుము 

నిన్ను నొక్కుటి యడుగంగ నీవ వేణు 

యొకటి గోరి నను నంద నుచిత మగునె? (మారన. 1.249) 

అని నిగవాముతోడనే నల్కును. “మృగాడ్షి"” యనియే నంబోధించును, కాని, యావలు 

అలోని వాడిమి వాని వ్యంగ్యభావ మూహించినప్పుడుగాని తేటపడదు. “మృగ” శబ్ద 

మన్వేషణార్థక మైనది. “మృగాషీ” యనుటయం దిచ్చట వరూశీనీనింద కలదు. 

కాముకు రన వురుమలకొజ రన్వేషించుట యామె న్యభావ మని |వవరునివిమర్శ. 

లేనిచో. గర్మహాని యగు నని వగచువానిని బట్టి బలవతృంగమమునకు( బురికొల్పునా? 

“నీకు సద్భుకుం” డన(గా కామురకు( డై భో గినీభోగా న్వషణా పరు. డైన వాం డనియే 

భావము. అనయా (పవరు, డిందు గూఢధముగా వరూథధినిపాశవికకామమును [బత్యక్షముగ 

గ ర్లించుచున్నా( డని తాత్పర్యము. ఉ త్రము అడిగిన దిత్తురు. మధ్యములు [పత్యుపకార 

వాంధతో నహాయపడుదురు. అధములు వరార్హవిఘ్నూ ౩ పాదన మొనర్చి స్యార్థమును టౌంద 

యత్ని ంతురు, చివరి దనుచితవ తి. [వవరు(డు వరూ థినీదర్య నిట్టి య॥ రుచిత మైనదిగా 

గర్హించెను. అత గౌకటి కోరెను. ఆమె యతనికో రె తీర్చ రపోగా తిరిగి మటియొరటి 

రోదన. కోరె_వలన నతనివా౭ఛితము విఘృమగును. ఆతు యతనిని( బొందును. 

ఇదు రెండర్థుములందును వరూభినియే లాభపడున ది. ఆమిలోగుట్టును బట్టబంపలు చేసిన 

కీమాటలు : రాని, అమాటలయందు పారుష్యము లేదు. ఆడంబరము లేదు. అతడు 

రూథిగిని నంజోధించుటయం దిట్టిలక్షణమె ద్యోతమాన మగును. ఓ 

తే. నిత్యకృత్యము ల్ఫలువంగ నిజగహమున 

డివుడ యరుగంగవలయు నా గిందువదన ।; 

చనునుపాయ మేయిడి చెపు చడ కు నముద్ద 

రింపు; సిత్మకియావోని పెంపు నడచు. (మారన. 4899) 

అనునప్వు “ఉండువదన'" యని నంజోధించి యూమెను గాంచుటవలన: దన కెంతయో 

లే షో ఖు! ' ట్ “7 శా, 4 ఇ + ఇల్ | వ శ జ rere 

మూదు టప దము వెటటి వ్యంగ్యము యనదివాందుం, ఇట్టి. ఎఎంటోన మాటున 

,* జే | ఇ న ఇ జో ఇ త జల గా ఇ జ A a a శ ల oe 

ఆచ్చం uid ట్, (ువిరునివ(ి బడదుటను దాది తగడిగుది. ఇట్టి మాద ల” స్, ren Mra 
Me — 

ya 

శిల్పము బెద్ధన (గహించి తన్మపబంధమున వాడ్ఫుకొ నెను, 
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పెద్దనగారి (పవరుండు వరూఢథినిని “వీతహరిశకణ :” “ఆండజయాని” తలో 
చొ 

ళ్ rat Tam — or “వనజిక్షణ”, “తొయ్యలి” “జలజాశత్ని” తరుణీ” అవి సంటోదింవెను. మారన వాడిన 
¢ మల్ ద వ ఏ ల్ 7 nw” 'మృగాక్షీ”' వెద్దనకు “ఇతహరిణిషణి” నూరి నిచ్చినది, “తలి యను సంబోధము 

— జా (ఇటా 

న వ Pa అకా ల్ ల గా ల! ౬ టో త్ తెలు(గుజాతియము. “అండజయాని" సార్థక మై? నంబుడి. మారనగారి “కలదాంగో 
మ G _ 

యాని' యనునంబుద్ధి దీనికి. _బేరణ యిచ్చియుండవచ్చును. మిగిలినవి గ్రోమ్మాత్ర వాచ 
ఖో స్నా EF - 7 మా లైల fr నో వాలు ప్త కములు; నాధారణములు,. వరూ థినిపరివ్యం తిరన్మ్రరణానంతచము పవర డామతిె 

పల్కినది లేదు; అది వెద్దన శిల్పమున కవధి | 

la] 

[ప్రవరుండు వరూథినీవరిమ్యంగ వె ముఖమును బకటించీన తీరును మువుఇయ 
మూలా టా 

న కవులు వర్టించినవిధము చదివినచో మువ్విధమైన యనుభూతి పకితకుం గలుగును. 
సంన్కృరవురాణము చదివినచో వరూథిని 1పవరుం డనెడిమాటబు పడందగినదే 
యనియు, శిషార్హ యె యే యనియు నారించును. తెలుంగువురాణము చదివినపుడు 'వవరుడా 

వరూథిని వై వవ ము సళ దింప నొమ్మత నూచించుటను గమడించిన పఠిత 

మారన రచనాపాటవమువలన వరూథినివై నేర్చడిన సానుభూతిని నెమదవై చుకొని 

- శ 

సెన్నా ల Pa జూ ny వా 

ఎదన | వబంధమున? |బవరునిబాత( జదివిననా(6డు ఉప్పునగా( బౌంగేవచ్చు భోగతా? 
(60 — ₹ CA 

పవాహమునకు ఇం దియములను బిగపట్టి యెదురిది లక్ష్యము సాధించిన గజయిాతగాని 
_— 

విజయస్ఫూ రిని వదిత మనసార అనుభవించును, దానికి? గారణము జలఅమెన, స్వయ 

నంవూర మెన మాససిక భౌతిక నంఘరణము సృష్షింపంబడుటయు. పవరుండు ధర్మము 
లా అలా ఇ ము యా టి 

న - జో, జ ఖ్ న్ న రాణించుట చానివలనన. ఆవాతకు సమ శి; 
(an (on 

వరూథిని : 

మనుచరితమున( |బవరుడు మేఘుడు. వరూథిని నన్యకే 
కరకు(డు. న్వరోచి ఫలము. మేఘు(డు వర్ణించిన జలము భూమియం దింకి క 

మె 

fab Gr 
EA చే a ల్ క 2 

{ గ్త్ 
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చల్తిన వీజములలోని జీవాణువులను బోషించి సస్యాంకురములను మొల కె త్తింప(జేయును. 

స్వరోచిజన్మమునకు( (బవరు6డు హేతుభూతుండు; వరూధిని మూలాధారము; గంధ 

ర్వుండు నిమి త్రమాతు(డు. కావున వరూథినీపా తమునకు మనుచర్మితలో. గీలకమైన 

స్థానము కలదు. 

వరూథినిని మూలకర్త ''వరాప్పరా మహాభాగా మౌలేయా రూపశాలినీ” అని 

వర్ణించెను, విప్రుని బాహ్మణకుల|వవరునిగా( బేర నెను, వరూథిని యవృరఃకులమున 

(శష్టురాలు. అతడు సిర్మలవ రను డు; ఆమె నిర్మలహృదయ. ఆఅత( డశ్వినులక ౦టె 

నందగాడు; ఆమెయు రూపభాలినియే, ఇరువురును ఆభిజాత్యము కలవారే. వురాణక 

“మహాభాగా యనులకణమున కధికపాధాన్య మిచ్చెను. ఆమె యపూర్వునుందరవ్నిగ 

హు(డైన పవరుని. గాంచినపు డచ్చముగా నాతని: బ్రేమించినది. ఆమె యనన్యకాంతగా 

సిలచిపోయినది. ఆమె పవరు ననన్యచింతతో (బేమించుటయందే యామెహృదయ 

నై ర్మల్యమును మూలక ర్ర (పన్బుటికరించెను,. మారనకును వెద్దనకును అతనిపాాత 

చితణ మొజ్జబంతి యనది, 

మారన వరూథిని మహాభాగ యని వాచ్యము చెయలేదు: కాని, కథానిర్వహణ 

మున మూలముకంచె నధికమైన సానుభూతి పఠిత కేర్పడునట్టు పాతను చితించి 

వ్యంగ్యము చేసెను, మజణియు నామెయొక్క్ల రూ పళాలిత్వమును మారన వివరించెను. 
చో 

తెలుగుపురాణమున నామె యప్పరోంగన, లలితాంగకాంతిజితకాంచన, విభమచంచ 

Roa 

బ్రలోచన, కలహంనయాన,. సుకుమారమూ ర్రియు, తెజస్వియు నైన (పవరునిమూ ది 

నుగుణముగా నామెను లలితాంగిగను, జితకాంచన వర్ణ గను, మారన సృవ్షించెను. 

వవరునితేజోమూ ర్తి కన్నులార గని మనమున ముదించుకొనుట కుపకరించిన యామె 

విశాలన్నెతములను, వానియందు పొంగిపొరలెడ్ భావతరంగపంక్షిని దెలియ(జెప్పు తరళ 

చాంచల్యమును, హిమగిరిసానువులలో విరహిణి యై విహరించు నామెనడకలోని యొయా; 

రమును మారన కీ ర్రింపలేక ఇయూరకుండ (జాలక పోయిను, మారన కల్పించిన రూప 
Co 

స 

గలవి శేషముల నన్నింటిని వెద్దన (గహించి సార్థకముగా( దనకావ్యమున( [బ్రయోగించు 

3 చ 
వ్యంజింవంజే సెను. తనవనితనము తెటవ సూర్యాస్తమయ వర్ణనావసరమున “తరుణి 

ననన్వఃకాంతి” యని నూచించి యా నత్యము నాలంకారిక ముగా వ్యంగ్యము చేసెను. 

పెద్దన వర్ణించిన వరూథినీశతవ్యతెక్షణములు మారన చూవించినవే. మారన వర్ణించిన 
బంగారు మెనిచాయను మెయి(గు పెట్టి మెజుపుతీగంగా మలచినా(డు పెద్దన. మారన వాడిన 

“ఇందువదని యనునంబోధనము వెద్దనలో( జం|దాన్యయ, చంచరీకచికురయు నైనది. 

ము*లములోని “వరాప్సరా' యనువిశేషము పెద్ద్ధనలో “మరున్నారీశిరోరత్న' మెనది. 
వెద్దన స్యయముగా నామెను చక సని యనియు, నతనాభ యనియు వ ర్లించినాండు. 

అతని కథాకథనమున నట్టియంగాంగ వర్ష న మవసర మైనది. అత(డు వరూథినీ 
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పరిష్వంగ ఘట్టమున( '' జాలిండ్రు పొంగారి వెయంచుల్ మోవగ6 గౌ6గిలించె ననియు, 

“నివీబంధ* మూడి నతనాఖి బె పొడగ ఫ్రై ననియు వర్ణించునెడ నీ పద్యపయోగసార్థక్యమును 

సాధించుకొనినాండు. ఇట్లు వరూథినీపర్ణనము చేయవట్ట పురాణములు వెద్దనగారికల్చ్పన 

కెంత యో తోడ్పడిన వని తాత్చర ము 

వరూథిని మన కీ, వబంధమున మూ; పనన్ని వళములలో. గానయడును. _వవరుని( 

గను(గొని వలచి యతనితో సంఖాషించి తమకముశో. గౌ6గిలించి యతనిచే నిరాక్చత 

యగు నన్నివేళ మొకటి. 3. ,ప్రవరునివె మనను దగిలి విరహవేదనావళశమున దుఃఖిం 
చుచు హిమవన్నగసానుపదేశమున విహరించుచున్నది రెండవది. కి, మాయాపవరుని( 

గదిసి యతని యనురాగమునకు( బ్యాతురా లై యిష్టభోగము లనుభ వించి గర్భవతి యి 

స్వర్యోచికి జన్మ మిచ్చు క థా ఘట్టము మూడవది, ఈమూ(డుఘట్టములు మూండుకావ్యము 

లందును సమానములి. కాని, వానియందు కవులు వరూథిని, దీర్చెదిద్దిన విధమున 

మాతము భేదము కానవచ్చుచున్న ది. 

వరూథిని యవృరోంగన యగుటచే. దజ్జాతిలక్షణ మైన భోగలాలనతిర మామె 

జీవలక్షణ మై భాసించినది. కాని, మరున్నారీశిరోరత్న మగు వరూథినియందు భోగము 

బహువురుషగతము గాక యకపురుషగత మై (పవహించినది. అందుచే నామె మనూత్చ 

త్తికి మూల స్థాన మె రాణించినది. ఆమె సమ్మగ పురుషసొందర్భమును భావింప6 గలిగిన 

రనహృదయ. దేవయక్షగంధర్వనరలోక మునం దున్న నుంచరాకారుల నెల్హ్లర( జూచినది 

కాని, యామె థావించినసొందర్భము వారియందు కానరాలేదు, చివరకు [ప్రవరునియం 

దామె పొడగాంచినది. సురుషు.( డానంగన్యరూవు(డు; తేజోమయు.డు, నుందరుండు, 

నరు, డిందియనియతిచె స్వన్వరూపసంధాన మొనర్చుకొని ఆత్మసౌందర్యమును 

_గహించి యానందాను భూతి నొందుచున్నా (డు. సౌందర్యము మానవునకు నియమముచే 

నేర్పుడును. |పవరునకు భౌతిక మెన సౌందర్యము కలదు. దానిని, దేజోమయము 

సేయు నిందియనియతి కలదు. దానివలన నత(డు లేజస్సుందరు, డె నాడు. అది 

సంపూర్ణ పురుషసొందర్యన్వరూ పము. దానిని వరూథినిహ్బదయమున; _బితిష్షింప( జేయు 

టయే (పవరునిపా_తవలన వరూథినిపాాతకు, గలుగు పరమపయోజనము, ఇట్టి యుదాత్త 

నాందర్యజిజ్ఞానువు కనుకనే వరూథిని తనను గోరి వచ్చిన గంధర్వకుమారునిం. గా దని 

(తోసివై చినది. భోగె కజీవి యె నియతిలేని గంధర్వునియందు పురుషసొందర్యము పరి 

పూర్ణత నందలేదు. జాతీలక్షణ మెన భోగవృ త్తి మాని నియత యె బీవితము గడుపు 

చున్న వరూథిని వవరుని తేజసాందర్యదర్శనయోగ్యతను సాధించినది. వరూథిని 

యందలి యట్టినియతిని దెల్పుటకై పెద్దన పురాణములందు లేని గారుడోతీరభవన 

మును సృష్టించి యా మెను హిమనగముపె స్థిరనివాన ముంచినా(డు. 

వరూథిని భావించినసౌందర్యము రూపుక ట్రనయట్లు (పవరు. డామె మెకన్నులకు( దోచి 

నంతనే సంవత్సరముల తరబడి లోన బిగియింప(బడియున్న యిచ్చ క ట్టలు (తెంచుకొని 

ది కినేది, ఆమె కాసొందర్యమును భొవించి దానికొజకు (బదుకు నెండించుకొనుట 
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యందున్న నియతి తద్క్భోగవాంఛయందు లేదు, సౌందర్యవరిపూర్ణత ను సాధించి దర్శిం 

చుట క శాత పస్విలక్షణము. దర్శించిన పరిపూర్ణత ను భోగింప నెంచుట భోగలక్షణము. 

పరిపూర్ణత తనకంటె భిన్నమైనది కాదని తెలియుట యోగిలక్షణము. జాతినహజ మైన 

భోగలక్షణము కళాతపఃఫలమును భోగింపయత్నించినది. యోగిలక్షణవిశిష్టుం డై న 

(పవరు. డందులకు వశము కాలేదు. ఇది వరూథిన_ పవరులశీల నంఘర్షణమునందలి పరమ 

తాత్పర్యము. 

భోగమున కహంకారము (పధానలక్షణము. కర్త్పభావము లేనిదే భోగించుట 
కుదురదు. మదమోహాదులు దానివలన నేర్పడును. యోగికి వె రాగ్యము ముఖ్యము. 

అది నిరహంకారై కసాధ్యము. నిర్మోహాదు లతనికి. గరతలామలక ములు. వరూథినీ [పవ 

రులప్నాతచ్శితణమున నిట్టివ్యత్యాసము పెద్దన్నపబంధమున గాననగును. భోగలక్షణ 

సంయుత యగు వరూథినియందు జాత్యహంకారము (పన్ఫుటముగా( గానవచ్చును, 

నియమ్మవతనిష్టు( దైన _బాహ్మణునియందు నిరహంకారము సర్వత భాసించును. అహం 

కారము _పతాష్రపధాన మై యుద్యోగరూ వమున( బరిణమించును. నిరహంకారము శాంత 

పధానమై స్థిర రై ర్యవృ త్రిగా( బరిణమించును. అందువలననే వరూ థిని (పవరునివై రాగ్య 

దీక్షను బవహుముఖముల( (బత్యాఖ్యాన్ంచి,, యతనిపొందును సాధింప బహువిధముల 

యత్నించెను. _పవరుః డడుగ డుగునకు గరుడుక ట్రి స్థిరదృ్శఢ చిత్తుం డె భాసించెను వెద్దన 

యీప్యాతల నిట్లు చితించుటకు బాటలు వె చినవా(డు మారన, మూలమునందు మహా 

భాగగా నున్న వరూథిని నభిమానవతిగా( దీర్చిది ధ్ధినా డు మారన, ఆమెను జాత్యహం 

.కారయుత యైన మానినిగా మలచి రూపొందించినా 6డు వెద్దన. సంస్కృతమున వరూథిని 

వాక్కులు నినర్గమధురములు. తెలు(గువురాణమున చతురరమణీయములు. [ప్రబంధమున 

[పౌఢాలంకారబంధురములు. 

మొదటినన్నివేశమున వరూథిని ,వవరునిపై ననురాగ మొలకపోనెను. అతనిచే 
నవమాన ముల పాల్పడెను, ఇట్టి విరుద్దావస్థల మధ్య వరూథినియభిమానమును తెలుంగు 

పురాణము పోష్షింప, జాత్యహంకొరమును [బబంధము (ప్రకటించెను. దీనిని నిరూపించు 

కొన్నివాక్యము లిచ్చట ఉదాహరింప(బడుచున్న వి, 

(1) మూలమున. బవరు(డు వరూథినిని బశ్నించిన మాటలు: 

శో, కా త్వం కమలగర్భాభి ? కన్య కిం వానుతిష్టసి p98 

బాహ్మణోఒహ మి హాయాతో నగరా దరుణాస్పదాత్. (58.44) 

మారన యీవాక్యముల ననువదించుచు “నీ వెవ్వతెవు 2 ఇచ్చట నేకతంబ యేల యున్న 

దానవు ?” అని (పవరునిచే నడిగించినా(డు. ఏకతముగా నుంటి వేల యనిపించుట 

మారన చతురవాక్యము, ఇందు గూఢమైన మర్మమును అమాయకవాక్యములందు, 

వొదుగంబడినది. వెద్దిన మారన చూపించిన చతురవాక్యరచనమును విస్తృత మొనర్చి 

పద్యమునిండ గువ్చించి విడిచీనా(డు. ,పబంధ్యపవరుండు “ఎవ్వతె వీవు" అని యూరు 

588. కైం వాత తీషసి ౩ 
థి 
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కొనక “వీతహరిణేక్షణ :!” యనునంబుద్ధి విసరినాండు. ఒంటిగా భయము లేక యివ్వన 
భూమియం దేల సంచరించుచుంటి వని లోగుట్టును (గుచ్చి యడిగినట్టుగను అమాయక 

ముగను (బశ్నించినాండు, “తోవ తవ్పితిననియు, '“కొవ్వునో నిన్నగా(గమమునకు 

వచ్చితి ననియు, ఊరు జేర నిం కవ్విథి గాంతు? ననియు పలికి స్థేరనివాననూచనము 

వ్యంగ్యముగ( జేసీనా(డు, తెరువెద్ది నూచింపు మనియు, శుభంబు నీకగు ననియు 

పలికి యొకవై పు భావిలో తన _బతుకుబాటను దీర్చిదిద్దుభార మామెవై నుంచినట్టును, 

అదియామె క భీష్టదాయకము కాగల దనినట్టును _ మజీయొకవై ఫు గృహోన్ముఖత 

_బకటించినట్టును వ్యంజింవజైసినా(డు. కొట్లు చమత్కారగర్భితము లగు (వాథోక్తులు 

విట శేఖరునివతె, విపశఖరునివలె (_పవరునిచె( బల్కాంచుట వెద్దనకల్పనావి ₹షము , పవ 

రుని నాగరకనంస్కారము వ్యంగ్యన్వూ రి యందును భాషాపర శేషభో గిత్వము ళ్ 

మచ్చబ్దనమాహారమునందును వెద్రన నిబంధించుట యిందలిరచనాశిల్పము : 

ఎదుటివాడు చమత్కారముగా మాటలాడినచో. దానును నర మాట్రాడవలె నని 

యుభిమాని భావించును, అతనికంటె మించి మాటలాడ వలె నని గూఢాహంకారి యత్నిం 

చును. మారన పురాణమున మొదటిమార్గము ననున రించియు, వెద్దన పబంధ మున 

రెండవమార్గము ననునరించియు వరూథిని సమాధా నము చెప్పెను. పురాణమునందు ఆను 

పమబహురత్ననితాంత కాతిసంపద నానరిన యిగ్గిరి నెప్పుడును చదించుచుందు నని 

సమాధానము చెప్పి నాం డొంటరిగా. దిరుగుచుండుట _కొత్తగా దనియు, నది నుందర 

నగరత్నకాంతిదర్శనార్థమే యనియు సాభిమానముగా నూచించెను, మనుపరి తమున 

వరూథిని_నూటిగా నమాధానము చెప్పక నర్మగర్భము లె లె నవాక్కులతో ద్ర్షో “పన్యాసము 

పారంభించినది, “ఇంతలు కన్ను లుండ తెరు వెవ్వరి వేడెదు ?” అని 'యారంభించి 

(పవరుని_పశ్నల కివ్యవలసిన (పత్యుత్తురకమమును మార్చి, యెదురువశ్న వై చినది, 

[ప్రవరుని పళ్నలోని చివరిపదమునకు వరూథిని మొదట నమాధాన మయ మొదలిడినది. 

““తెరువు'' శబ్దము నెందుల కాత(డు వాడియుండె నని యామె యూహించినదో దానిని 

నర్మగర్భముగా వ్యాఖ్యానించిన ది. వ్యంగ్యగౌరవమున నతనివాకు,ల తల దన్నినది, 

దానితో నామె జాత్యహంకార మూవిరి వీల్చుకొనినది. వివులతర మైన జారి 

వృర్త తము నెత్తి నిజవృత్త మును జెప్పమొదలిడినది. 

సీ, విన్నివేన్నెలకందు వెన్నుదన్ని సుధాబ్ది( బొడమిన చెలువ తో బుట్టు మాకు; 

రహి వుట్ట జం [తగ్యాతముల రాల్ గరంగించు విమలగాంధ ర్వంబు విద్య మాకు; 

ననవిల్తుశాస్త్రంపుమినుకు లావర్తించువని వెన్నతోడ. బెట్టినది మాకు; 

పహయమధరాజనూయము లన; బేర్వుడ్డసవనత తంబు లుంకువలు మాకు; 

తే గనకనగసేమ. గల్నవృక్షముల నీడ 

బచ్చరాచట్టుగమి రచ్చుపట్టు మాకు 

బద్మసంభవవై కుంఠభర్గనభలు 

సాముగరిదీలు మాకు గోతామరేం్యప్ : (౨. 43) 
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అని తనతోంబుట్టువును; గానవిద్యా_పావిణ్యమును, కాస్త్ర విద్యాపాండిత్యమును, అన్యదుర్హ 

భత్వమును, తమూర్తులనభలయం దున్న చొరవను, పెరుపేరున; బేర్కొాని చెప్పినది. 

ఆచెప్పునప్పుడు తా నెవరో ముందు తెలువక “మాకు “మాకు” అని మాటిమాటికిని( 

బలుకుటచే జాత్యర్థమునకు మిన్న యైన స్వీయగౌరవాతిశయముకూడ వ్యంజింప(బడు 

చున్నది. అది యహంకారచిహ్నము. ఆమె పాణనఖులను జెప్పుటలో నది కొంత 

స్పష్టమైనది; “ఇవి మత్కాంతారసంతానముల్ ” అని హిమనగవననంవదను తనదిగా 

ముదవై చిన _పాగల్భ్యముచే నది మజియు దృఢ మైనది. 

(2) వరూథిని పవరుని కతిథిమర్యాదలు సయ దనయింటికి( బిలిచినట్టు చి తిం 

చుట పెదనగారి మటియొక చమత్కారము. అభ్యాగత నసెవాపరతం_తహృదయు6 డగు 

'పవరునిస్యభావమున కొదిపతి. వురాణములం దామె కిబ్లువాకిళ్హ లేవు. కావున నట్టు 

వీలువలేదు. ష1వబంధమునం దావిలుచుటలో నైనను ఎంత యాత్మ వత్యయము : తన 

టిలో సేదతెజు మని పల్కుుచు 'సముదంచిత న్మణీభవనా ఎనత సేద తేరు మని” 

తనగ్భహనం ంపదను పొగడుకొనుట మాృాతము మరచిపో లేదు. '"అన్మధ్భహంబు పావ 

నము సేసి” యను వినయో 5కి దిగుసరికి న నాల్ల్జువద్యపాద ములు గడచిపోవలసి వచ్చినది. 

ఆమెవె ఖరిని గమనించిన (వవరుండు లోలోన నవ్వికొనియండును. కాని, 

బయటవడలే దాగంభఖీరుండు. ఏమా; తము తొణకక తనకు సహజ మైన చతురవచో 

విలానము నొకయింత చిలుకరించి, గడునుదనము (ప్రక కటించి, పకృత మున కుప|క మించి 

నాడు. “అండజయాన"” యని నంజోధించి “నీభ క్రిచేతనే నీనవర్యలు మాకు ముట్టి 

నవి. నే నింటికి వచ్చియు రాకయు'నొకటియ. అదియునుగాక నే నిచ్చట నుండుటకు 

వీలుపడదు. నత్కి్ఫ9యాకాండము నిర్వహించుటకు వేగముగా నూరి కేగవలయును_” 

అని పేర్కొనుచు, చివరకు నావయి దయయుంచు మని వేడికొనినాండు. ఓయంచనడక 

దానా: లేక మందగమనా : నీ వింటికి నడచి నా కాతిథ్య మిచ్చునరికి పొద్దు కొండలో 
పడును. కావున నీభ క్తి కియు వదివేలు, నన్ను బలవంతము సేయక వదలి దయచూడు 

మని యందలిచమత్కారము. [పవరు డిచ్చట చూవిన గడునుందనము జొషధ సిద్ధుని 

వాక్యములు విని యీషదంకురితహనన్న గ సిషగండయుగకుం డయి యతనిని జు 

వె పాల్ళెయు నేర్చును జ్జ పీకి దెచ్చుచున్న ది, 

(పవరు. జొషధసి ఏన్దునివలన నొాకగుణపాఠము నేర్చుకొనినాండు, అందుచే __ 

మ 

ల 

మహిమలు సర్వత _పగల్భములు కావు కావున నేపుట్టలో నేపా ముండునో గమనించి 

వర్తించుట మెలని _ _పవరు(డు కూవించినా (డు. తీర్ధయాతలు చెయించు మని సదుని 
ధి 

వెడినట్టుగనే వరూథిని నిలు చేర్పు మని |పాఠించినా(డు, 
ఇన శ రా థి 

ఉ. ఎ న6క నిల్లు "సరుటకు నెద్ది యుపాయము ? మీమవహా త్రము 

లానిని | దివ్యముల్ ; మది: దలంచిన నెందును-మీ క సాధ్యము 

లానము; గాన తలి: (పజలన్ నను, గూర్చు __ 
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మని |బతిమిలాడుకొనినా(డు, అతనివై ఖరి యామెకు నవ్వు తెప్పించినది. ఏలయన : 

అంతలో నతడు చతురోక్తు లాడును; అంతలో నత(డు బేలయె పలవరించును. అతని 

వైఖరిలో నవ్వు తెవ్పించెడి వికృతి యది ! 

వరూథిని _వవరునివావ్యములలోని పాణమును వ 

మన్నది యతనివాక్కులలోని యాయువువట్టు. అతండు తనవారికి దూరమై విలవించు 

చున్నా(డు, వారినంగతి నభిలషించుచున్నా (డు. కావున వాని యాత్మీయులను మచ 

వించి తా నాస్థానము న్మాకమింపవఠతెను. అందులకై వరూథిని మొదట నాతనినివాసపరి 

సరముల మె నలనభావము క ల్పింపంజొచ్చినదిె; ఆవె( దనహృదయము నెణుకవఅచినది, 

ఆమెపాణము లతనియర చెత బెట్టినట్లు మాట్లాడినది, వ్యంగ్యముగ నీవె నాపాణనాథు(డ 

వన్నంతవఅకు వెళ్ళినది. ఇంతకంటె మజియెవ్వ రతనిహృదయమును సనమీవింప6గల 

రని యామె తలంచినది ! (అగ్ని, దర్భలు, నిత్యకర్మనిరతి _ అంతకుమించి యతని 

దించి యున్న వని యప్పటి కామె యెణుగదు.) నాకి ష 

మారన యిప్పట్టున వేజువిధమైన గడుసుపోకడ పోయెను. _ప్రవరుండు పాద 

లేవము కరంగి కొండనె తముల వై దిగంబడిపోయె నని తనతో. జెప్పుకొనంగా వరూథిని 

యతని విలననములు గాంచి హృదయము కరగి భావజు పుష్ప బాణసముదమున మునింగి 

పోయె నని |పతికల్పనము చేసి రక్షింప నాతని పార్టించినది. _వవరునియిక్కట్టునకు 

విధి కారణము. వరూథినిబాధకు |పవరయి(డు కారకుడు. కావున నామెను రక్షించుభార 

మాతనివె నున్న దని యామె హెచ్చరించినది. ఆజాధ్యత నెక్కడ గు ర్తించినట్టగునో యని 

(పవరు! డాయూనున కెట్టివత్యు తర మెయక గృహగమనావళ్యక తను, నిత్యకియా హోని 

భీతిని |బకటించి యుపాయ మర్టించెను. పెద్దన మారన |పణాళిక లోని పవరవాక్యముల 

ననునరించినంతగా వరూథినిసంభాషణ ననునరింవలేదు, దానికి? గారణ మూహించుట 

సులభము. వరూథినివలె వెద్దనయు గూఢాహంకారి యగుటయే. 

(8) వరూథిని యెత్తుగడ (పవరుఃడు పసికట్టినా6డు '“ పజ” లనుమాట వాడుట 

యందు తా నెంచినభావము నామెకు విళదీకరింప నెంచినా(డు. “త ల్రి” యని తాను 

విలువ నామె తనతో6 గలుపు “వరుని నె త్రిపొడిచినట్టు “వనజెక్షణ ! యిట్టు పలుక 

వరునయె ౪” అని గుచ్చి యడిగినాండు. “మది విచారమువలదే యని యామె చేసిన 

విజారమునంతయు కా దని తోసి వెచినా,డు. వతు లైన విపులను కామింప( జాడికా 

దని నీతి కరపినాండు; ఆనా. డిలు చేరకుండినచో “'వేలిమియున్ నురార్పనయు, 

విపనపర్యయు' తప్పు ననియు, '“వృద్ధు లగు జననీజనకు లాకట సోలుదుూ రనియు( 

బేర్కొనినాండు. “నే నాహిలాగ్ని” నని స్వాభిమానముగా వరూథిని కెటుక పజచినా(డు. 

ఇన్ని చెప్పియు తనభార్యనంగతి యె త్తండు, “అనుకూలగతి నాదు మనసులో వరించు 

కలకాంత మది నెంత కుందునాకొ_ [” అని యంతగా వాపోయినవా, డామెయూసునే 

యె తకుండె ననంగా నది వరోక్షముగా వరూథినికి. (బోత్సాహజనకమే కావచ్చును. 
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అ ట్లని యతః డనలు చెప్పలేదని _తోసివేయటకు వీలులేదు. “తూలు నమస్త ధర్మ 
ములు తొయ్యలి : నే( డిలు సేరకండినన్” _ అను చివరి వాక్యములో ని యానమ న 

ధర్మములలో నాతని భ భ ర్భృధర్మము కూడ తప్పక యిమిడియుండును. దానిని వాచ్యము 

చేయకుండుటయే యతండు చూపిన గడునుందనము. వరూథిని కావాక్యముల తాత్పర్యము 

విన్న బాటు కలిగించినది. ఎందువలన 2 పవరు(డు తనధర్మములే తనయాత్మీ యు అని 

పేర్కొనెను కావున. ఆమె యతనికి దివ్యభో గముల సీయ6గలదు కాని ధర్మమార్షము 

పీయ(జాలదు. కావున నామె కోటమి తప్ప దయ్యను. ఆమె యహంకారము దెబ్బ 

తినెను. అందుల కామె చిన్నబోయెను. మారనరచనలో వరూథిని విన్న బాటు కాన 

రాదు. ఆమె ప్రబంధ నాయిక వలె బెద్దగా మో మెత్తి విజ్ఞవీగలేదు. అందువలన దింవుట 

కవనరము రాలేదు. 

(as 

(4) (వవరు(డు. (వత్యు తర మిచ్చుటలోనికౌశల ము వరూథిని గుర్తించినది. 

దానిని గేలిచేసిన కాని యామెకుందృ వీ వికలుగదు. అనగా నత నియజ్ఞయాగా దిక ర్మ 

లను, ధర్మపరత్వమును, వై రాగ్యమును లేలిక వజచి మాట్లాడ వలయును. కాని, అట్టు 

మాట్టాడుటవలన సెదుటివాని మనస్సు పుటుక్కున విరుగరాదు. దానికి గొంత మార్దవ 

మవనరము. అట్టి సున్నిత మైన యవస్థయందు మజల వఠూథినికి తనజాత్యహంకారమే 

శరణ్య మెనది.. అవ్వరన యైన యామెకును భూసురు. డన | పవరునకును గల యంత 

రము తెలియవచ్చునట్లు మృదువుగనే మాట లారంభించినది. “ఓభావజరూవ। యిట్టి 

యల్యపాయము వెదిక కర్మనిష్టలం బోవ6గ నింక భోగముల బొందుట యన్నలో డని 

పలికి యతని సమయోచితము కాని యవివేక విచారము నెత్తి చూవినది. “'యజ్ఞ్జకోటుల 

బావను లౌటకున్ ఫలము మాక వు(గిళ్ల నుభించుపి కదా ౯ అని యతనికర్మపరత్వమును 

గేలిచే నెను. అనంఖ్యాకము లై న యజ్ఞకర్మలకు ఫలముగా మాత మే తనకౌ(గిలి లభ్య 

మగు నని తన నంభఖ్ నొ గదుర్హభత్వమును సూచించి స్వాతిశయమును పరలాఘవమును 

(బకటించెను. |పవరుని కర్మపరత నధఃకరించుటతో నాగక వరూథిని తనభోగవరతను 

గొప్ప చేసి చిత్తము చిగుదింవ సీనపద్యమున ( దెప్పినది. వచ్చిక సూరి, చొక_పుజవాజి, 

పచ్చక ప్పురవుసరము, స్వచ్చతుహాన జలము, వివిధకుసుమక దంబము, దివ్యతరుజమృదుల 

వననఫలానవామేయరత్న భూషణములు గల తనభోగ్యువస్తునం భారమును చూపించి “భోగ 

పరుండ వయి రమింపుము ననుగూడి యనుదినంబు” నని కోరినది. తన కాంగిలి 

సౌఖ్యము నకు విలువ(గట్టి చెప్పినది. తన కున్న కలిమిజాలముల నెన్ని చూపించినది. 

అతడు వానిని గన్నె తియెన( జూడలేదు. ఆమె కౌ(గిలిని మనసార వాంఛింవలేదు. 

నశరిరన్వర్ల మెదుట నున్నను దానిదరి( జేరక నిగహము చూపెను. ఈమూ(డును 

వరూథినికి చిరా ౩ త్రించినవి. ఆమెవాక్కులలో( గొంత కజణకుదనము కనువించినది. 

ఎల్ 
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గంధర్వాంగనల హౌందు గా దని నంసా 
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రాంధువున6 గూల దకట ! ది 

వాంధము వెలుంగు గని గొంది నడ6.గిన భంగిన్ * (మను, 2.56) 

అనునది యామె మొదటివినురు. ధర్మమును తృణాచ్చన్న మైన బావితో రూవించుట 

లోక్యపసిద్ధము. కాని, దాని నవహేళనార్గమున వరూథిని వాడినది. వతివస్తూవమయందు 

నంధునితోడను, ఉవమయందు దివాంధముతోడను |బవరుని వోల్చి యతని భోగాంధ్య 
మును గర్జించినది. 

“ఎన్నిభవంబులం గలుగు..." (2.57) ఆను వద్యమునందలి '“యలి చేణు లు” 

ఎవ్వరో కారు, “విన్నదనంబు'ను “వెన్న వలెం గరంగు"” స్వభావమును గల వరూథి 

నియే, తత్కాలమందలి స్వీయావన్ధను జాతిసా మాన్యము చేసి మాటలాడెడినే ర్పీమాటల 

యందు గలదు, “ఎన్నిభవంబులం గలుగు... గౌంగిట జెర్చు భాగ్యముల్ ” ఆని 

యవహేళనము చేయునప్పుడు స్వీయాహంకారము వరూథినిపలుకులందు తాండవ 

మాడినది. 

క, కుశలతయె వతముల నగు 

నశనాయాసనమున నిందియనిరోధమునం 

గృశుండ వయి యాత్మ నల6చుట 

నశ రీరన్వర్గ సుఖము సమకొనియుండన్. (మను. 2.58) 

ఉపవాన!వతములబచే( గ్నకాంగు( డయి చేయసర్వకర్మనిష్టలకును ఫలము స్వర్ష సుఖము. 

అందు కలుగునది దెవకాంతాభోగము. అది నళరీరముగా లభించుచున్న దనియు, 

దానిని. |దోసిరా జనుట కౌశలము కా దనియు వరూథినివాదము. “సశరీరన్వర్గసుఖము 
సమకొనియండె'' నను వాక్యమునందలి వ్యంగ్యార్థమున వరూథినీజాత్యహంకారము 

దీవించుచున్న ది. 

పెద్దన వర్ణించిన దివ్యభోగముల (వన క్తి మారనలో6 గలదు. అచ్చటకూడ న్పీస్స 

వద్యమె రచింపంబడియుండుట గమనింవ6దనెన ఛందస్సామ్యము. “ధరణీదేవకుమార :” 

యను పద్యమునందలి వరూథినీహృదయము ఆఖ్యానకిల్పాధ్యాయమున వివరింప (బడినది. 

అందలి మారనరచనా చమత్కారము “మనోహర కేశీగతి యెలమి స్రీఫిడింపు” మని యడు 

గుటలో( గానవచ్చుచున్నది. దానిని పెద్దన వ్యంగ్యముగా౬ బెక్కు.వాక్యముల వెం బజచి 

రచించెను. 

5, పైమాటలలో వరూథిని_ వవరాఖ్యుని _బాహ్మణధర్మమునె గేలిచేయుచున్నది. 

యజ్ఞాదిక ర్మలవలన నరుండు సాధించెడు స్వర్గసుఖములను చేర్కొని యవి తమ యథీన 

మున నున్న వని గర్వించినది. |బాహ్మణు( డామెగర్వోక్తులకు. _బత్యు క్తి చెవ్పినాండు. 

ఫలకాంక్షతో. జేయు నవనకర్మలకు ఫలము న్వర్గసుఖము. ఫలాకాంక్షరహిత మైన కర్మా 

చరణమునకు ఫలము మోక్షనుఖము. న్వర్గభో గములవలన మాన వు(డు శణపుణ్యు(డై 

మణుల మ ర్యలోకమున బుట్టుక నెత్తుచున్నా (డు, నీష్కామకర్మ యొనర్చువా(డు 

వునర్ణన్మరహిత మైన శాశ్యత మోక్షమును బొందుచున్నా (డు. (బ్రాహ్మణు డిం దియనియ 
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తిచె సాదించునది స్వర్గము కాదు _ మోక్ష మని _పవరుండు నిరూవించినా (య; నిష్టాము( 

డైన తన కున్న బహ్మానందాధిరా జ్యపద వీవ్యామోహమును వ్యక్తము చేసినాండు. కొమైక 

(పధాను లగు భోగబీపులు దేవయోనులు. వారి కీని ష్కామయోగము తల ౩క్కదు. 

కావున |పవరుండు ధృతిదీ వ్రితో [దాహ్య్ముణత తము చెప్పెడిసరికి వరూథిని బెదరిపోయి 

నది. కాని, భయముతో నొదిగి మిన్నకుండలెదు. మన్మథ బాణములబాధ అమెకు భరింప( 

జాలనినయ్యెను. అందువలన భయపడినను రత్మిపయత్నము మానుటకు విలులేదు. ఇట్టి 

నంధిసమయమున నామెకు. |బవరున కెదురుమాటాడు ధైర్యము కల్పించినది యామె 

“మదము. మనుచరి తద్వితీయాళ్వానమునందలి 61వ వచనమున( బెద్దన యా మెయొక 

మదభంగిమల నిట్లు విభజించి చెప్పెను, 

1. పరిణతవివిధవిబుధతరుజనితమధురమధురసం దానుమదము. 

ఏ, ఆదటునన్ జిదిమిన నెణుంగక మదనహరు నైనం జదురునం గదియ గమకించు 

తీమురునం గొమిరెపాయంపుమదము. 

ఏ. అనన్యకన్యాసామాన్యలావణ్యరేఖా మదము. 

4. ఓంటిపాటున( గంటికి(. బియు. డై తంగేటిజుంటిచందమున గొంటుంచన మెయు' 

గక కుజబుంగట నున్న యమ్మహేసుర వరకుమారుతారుణ్యమౌ గ్య్యములం జేసి 

తనవై దగ్గ్యము మెజయం గలిగా నని పల్పవించు నుల్లమున నుల్హాసంబునం గ దురు 

మదము. 

మధుయొవనలావణ్యవై దగ్గకహేతుజ మెనమద మాయెయందు విజృంభించిన ది. భయ 

ముచేం గదురు డెందము నామదముతో నోనడించినది. చెలిక తెలను కనునన్నలతో 

వారించి |పవరుని మజీయు సమీపించినది. అతనితో ని బ్రనినది : 

కా, “ఎందే డెందము గందళింవ రహిచే నేకాంతతన్ నిరషతిం 

జెందుం గుంభగత పదీ పకళికా శ్రీ దోంప నందిందు. బో 

కెందే నిందియముల్ నుఖించ( గను నాయించే వర్మబహ్మ 1! “మా 

నందో (బహ్మ యటన్న పా(జదువు నాంతంబర్థ మూహింవుమా |” (2.62) 

ఇందు మహాయోగిజనగమ్యమాన మగు |బహ్మానందన్థితిని( గామళాస్త్రపరముగా నన్య 

యించి |పవరుని బాహ్మ ణత త్త(వతిపాదనము నవహేళనము చేసినది. మదనాతురయు, 

మదవతియు, జాత్యహంకారయు నైన వరూథీని యిట్లు [పవరు నొడంబఅచుటకు తత్త 

రము చూవుచుండ నతనికి సీగును, వెగటును గలిగినవి. 

పెద్దన వరూథియందు' గల్సించినత తరము మారన చ్విత్రించినదే, కాని, యత(డు 

మాటలయందు కన్న, జేతలయం దదికముగా వర్ణించెను. పెద్దన మాటకును, చేతకును 

వానిమధ్య నుండు కాలవ్యవధానాదివివిధాంశములకును, వీని నన్నింటిని మించిన 
యాంతరమైన యొకకమపరిణామములకును పాతువాదకల్పనమునకును సమమైన నన్ని 

వేశమును గల్సించి రూపొందించి యుండుటచే పురాణకల్పనముకంటె (పబంధకల్చనము 

సంశ్లి షమును, సాలంకారము నై రాజణింప6గలిగిన ది. 
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6. (వవరుయ తనకు. |వియ మగు నవి అరణులు, దర్భలు, నగ్నులు కాని 

యన్యములు కావని తేల్చి చెప్పి '“చెప్పకు మీట్టితుచ్చనుఖముల్ మీసాల వై. దేనియల” 

ఆని భోగవాంఛను దృణీకరించెను. 
ఆమాటలతో వరూథిని యభిమానము మూ:డవసారి డెబ్బతినినది. క్షణక్షణము 

గడచినకొల(ది గట్టితేలుచున్నా(డు (పవరు(డు. అతనివాక్కులలో చాతుర్యము నడి లై 

క్ష్యము హెచ్చినది. “చెప్పకు” మనుటచే వ్యంగ్యముగా నామెను మరుమాటాడవల 

దనియు, నీవు మాటాడినను నేను వినను, మాటాడను అనియు ఖండితముగా సూచించి 

నాడు. ఆమాటతో నామెనోరు పడిపోయినది. గుండె చల్రబడినది. మోము వెల్లంబారి 

నది. కనుల నీరు (కమ్మినది, గొంతుక బజీరపోయినది. అతనిని బుల్కుపులునం జూచి 

నది. తల యూవచినది .“వనిత తనంత. దా వలచి వచ్చిన జుల్కన గాదె యేరికిన్” 

అని తన దై న్యావస్థను మొదటిసారి గుర్తించినడి. కాని, యట్రిమానిని దై న్యావస్థలో 

నెక్కువకాల ముండలేదు. పడగ చితికినపాము తోకతో కొట్టినట్లు మార్గాంతర మాలో 

చించినది. తాను వలచినట్లు బైటపడినది కాని యతడు బై టవడలేదు. మాటలచే 

లొంగనిజావండు చేతలతో లొంగు నని యూహించినది. అనునయాలావదీనాన్య యె 

రతినంరంభము మీర నాతని, వై పాటున. గొంగిలించినది. అణగారిన గర్వస్థానమును 

అతిశయించిన కామ మ్మాకమించినది. కామ మిందియతృ వినే కోరును గాని 

యాత్మగౌరవము నభిలషింపదు. కామ మవమానింప. బడుచో. గలిగెడు లజ్జాశోకములు 

అమర్షాహంకారములను రేకెత్తించి విజృంభింప( జేయును. |వవరు( డామెను _తోసివేయు 

టతో వరూథిని కట్టిస్థితి యేర్పడెను. “పాటున కింతు లోర్తురె కృపారహితాత్మక :”' 

యని యతని నిర్దయత్వము నె త్రిచూవుచున్నదో యనునట్లు నఖక్షతములను జూవది=దచి 

వేదనపనెపం బిడి కలస్వనముతో నెడ్చినది. ఆత( డులుక లేదు; వలుక లేదు. అతని 

నిర్ణయ కామయొడలు మండినది. భూతదయావిరహిత మెన యతనిచదువులు, జన్న 

ములు, వున్నెములు నిరర్థకము లని వేడిగా మాట్టాడినది. పరాశరాదులబండారము జై ట 

వెట్టెనది. 

తే. వారికంటెను సీమహత్వంబు ఘనమె ? 

పవన పర్ణాంబుభత్లు లై నవని యినుప 

కచ్చడాల్ గట్టుకొను ముని ముచ్చు లెల్ల( 

దామరననేతలిండ్ల బందాలు గారె ?. (మను, 2.79) 

ఏక దేశముగా6 |జారంభ మైన వరూథిని వాక్శరపరంపర మునిలోకము నంతయు ముం 

చెత్తినది. అసమర్థ మైన యభిమానగర్వము కార్యసాధకము కానప్పుడు కారుకూత 

లరుచుచుండుట లోకన్వభావము. “ముని ముచ్చు”' లను నిష్టరదూషణము పరాశరాదుల 

నుపలశ్నించి పల్కినప్పటికీని తన కౌ(గిలి పగులగొట్టిన సవరునిమీ(ద పరోక్షముగా? 

బర వకు తొక్కుచున్న వరూథినీ యమర్షాహంకా రముల వాగ్నిలాసము లని స్పష్టమగు 

చున్నది. ఇంత యా ర్భ్చాటమ్ము సృష్టించిన వెద్దన హాభాహలముమధ్య ఆమృతన్ఫూర్తి 



క్. మార్కండేయవురాణము 

వలె “ోవారికంపెను సీమాహత ంచు ఘనమె” యను నత్యార్థన్స్ఫూ ర్తిని కాకువునందు 

నిలిపి చతురవాక్కును సార్థక పజచుకొనినాండు. వాక్శిల మనగా నట్టిది ! 

మారనరచనమున వరూథిని (పవరపరిత్య క్త యెన చోం [బాణత్యాగము చేసెద నని 

కృత నిశ్చయము తెలివి, యతనిని లొంగ(దీయ యత్నించినది. దానికి. (బతిగాం బవ 

రుడు పరవనితారతి కీడని గురువులు చెప్పెద రని బోధించి, తనయం దామెను నిరతము 
విరతిని భజింపు మని నీతి గరవి సౌమ్యముగా నగ్నిని భజింవ నేంగను. వురాణమునందు 

వరూథినికి చివర్శిపళ్నమునకుగూడ (పవరునినుండి | పత్యు తరము లభించినది. (పః బంధ 

మునందు పరిష్యంగభంగ మయిన తరువాత వహ థినిరోదన మరణ్యరోదన మైనది. 

రండవఘట్టమున వరూథిని విరహార్తమూ ర్రిఅంగభ వకోదండ మౌర్వీరవక్షోభాక ంపిత 

ఆమె పవరుని మొదట కామించినది; ఆకామము విరహవెదనచే. ద ప్ర మై హార్దిక 

మైన యనురాగముగా6 బరిణమించినది. అతనిం బొందని (బతుకు నిష్పల మని భావించి 

నది. విషమసాయకుతూవులవేడికి విసిగి విసిగి చివర కవ్వనజాక్షి తనువు దొజ(గంగ( 

దల (చినది. ఇట్టియవస్థలో నున్న వరూథినికి జాత్యహంకారమును న్మృతికి( దెచ్చుటకు 

పెద్దన నెచ్చెలులను నృష్టించెను. వా రామెకు నూరిపోసిన పాతవాక్యము లివి : 

ఊఉ. వూంతవసిండివంటి వలపుం బచరించుకులంబు నీతికిన్ 

లేంతగదమ్మ యి తెజు(గు; లేమ! నురాంగన లెల్ల నిట్టి సీ 

చేంతకు మెత్తురమ్మ ? దయిసేయక తిన్నని మెను వెన్నెలన్ 

వెంతురటమ్మ ? యింత కనువేదుజు నెల్లునటమ్మ యింతికిన్ . (9.35) 

డ్, ఇందునిభాన్య ః వా డన(గ నిందు! డొ చందు(డొ యాయుసేందు(డో ? 

యిందులక్రై వగం టొగుల నేటికి? నేంటికి నందు(టోద; మా 

నందనభూమి భూమిసురనందను. డుండక పోడు, రమ్ము; సీ 

చందము నందముం గనిన జవ్వని ; యవ్వని వెజై( జేయదే ? (8.63) 

ఇందు మొదటిపద్యభావము వరూ థిని విశిష్ట చి త్తవృత్తికి విరుద్ధము కావున నది యామెపై( 

బనిచేయలేదు. రెండవపద్యభావ మామె సౌందర్యాహంకార[ పేరకము కావున నది 

యామెవై సత్భలితముల నిచ్చినది. ఇట్లు సభీ వాక్యజ్ఞావిత మెన స్వాభిమానము మాయా 

[పవరసందర్శన సమంపమున సుసంపన్న మె యామెవాక్యములందు( బతి విం చించి 

యాపాతయ దు దోషింవంబడవలసిన (వధానగుణసాతత్యము. నిర్వహింప.జేసిన ది. 

ఈరహన్యమును బెద్దనయే నూచించెను. కవటభూనురకుమారుని దరి. జేరి పలుక 

రింవ(బోవు వరూథినిని “మానిని” యని కవి పేరొ_నుటయ, మాటలలో నఖండాభి 

మాన ముట్టివడ పలిి_ంచుటయు నందులకు నిదర్శనము. 

శా. రా, వై రాగ్యము( బూని నీవు కడునిర్దాక్షిణ్యచి తంబునన్ 

రావె తే. జవిగాసియిందులకు హోరా హోరిగా జోరి యే 



మనుచర్మితము క్05 

లా వాలాయము సేయ(గా ? బతుకు సీవాచబారవంతుండ వె; 

చావో య క్కుడొ వీయెడం బొడమువాంఛన్ భూనుర|గామజణీ 1 3 

ల్ని . కట్టిండితనమున కి బ్లొడి 

గట్టి మనను జాయి సేసి కరంగవు; మతి నీ 

పట్టినది విడువ; వి(క ని 

న్నిట్టిట్లన నేల? మాయద్భష్టం బుండన్, (5౨.94.95) 

కఠిను డైన |వీయుని గర6గింప( దల౭చిన యువతి యతనికాళ్ళవేళ్ళంబడి దైన్యము 

(ప్రకటించుట లోకనహజము. కాని, వరూథిని యిచ్చట లోకసామాన్యము లైన వాక్యము 

లాడుటలేదు. ఆకేవవ్యాజనిందాంంకారగర్భితము లై లన వాక్యముల నెన్నుకొనినది. 

మొదటిఘట్టమున, ది దోవుడువడి యవమానములకు( జాల్చ్బడిన యామానిని మజల కాళ్ళ 

బేరమునకు దిగలేదు. అతనికఠినచి త్తమును చ్మటాతితో, బోల్చి యుపాలంభించిన ది. 

అత (డు మొండిపట్టు విడువనందులకు వినువుకొనినది, బలవంతముగ నతని నొవ్పించు 

యత్నము చేయనని పూర్వుకృతనిరాక రణము జ్ఞ జ వ్తీకి( దెచ్చినది. మజల తాను వేడంటోవ 

నని సూచించినది. “బతుకు నీ వాచా చారవంతుండ వై” యని యతనిజీవితము నిరర్హత 

మని హెచ్చరించినది. “ఇంక నిన్నిట్టి ట్లన నేల” యని యాయమ నిష్టురోక్తు లతని 

యందు నిష్పలము లైన వని నిరాశ్నపకటించినది. మాయదృష్ట మిట్టున్న దనుచు వరూః 

థిని నంభాషణము ముగించుట వెద్దనగారినంభాషణవిరచనాచాతుర్యమునకు( జకని 

నిదర్శనము. “మా” యనుఓ లో జాత్యహ ాంకారము కలదు. “అదృష్ట” శబ్దమునం డామె 

కాతనివలన. జరిగిన యన్యాయమంత యు నిమిడియున్నది. అంతియగాక “నిట్టిటన... 

యద్భష్టంబుండన ౫” అను వాక్యమునందలి తాత్పర్య ముచ్చారణవె లక్షణ్యముచే “మాయ 

దృష్షమే మాకు చాలును. అదియే మాయందు నీ కానుకూల్యము కలిగించును. ఇంక 

వెణు(గా నే నేమియు ని న్నడుగ వలసినవని లే దను నర్ధాంతరన్నూ ర్రియు గలుగు 

టకు వీలున్న ది. దానిని గథార్థనూచనగా( బెద్దన నిబంధించియుండ వచ్చును. 

వెద్దన వరూథినిని జాత్యహంకారగర్విత యెన మానినిగా రూపొందించె నని చె 

నిచ్చినయుదాహరణమువలన స్పష్టమగుచున్నది. దౌపదీనత్యభామాదుల నిట్టివై లక్ష్య 

ముతో దెలుల సలు తీర్చి దిద్దుటవలనవే వారు లోకాదరపా త లగుట | ఆంధపబంధ 

రంగములందు ముగ్గ లెన శృంగారనాయికలకం౦టె మానిను లైన మగువలపాతల క 

మన్ననయు, మ మనుగడయ నధికము । 

మిగిలినపొ తలు : 

స్వారోచిషమను సంభవ వఒంధమున. బెద్దన వరూథిన్మిపవరపా,తముల నత్యంత 
ల్ mS రా 

ల 

చాతుర్యముతో( బునర్నిర్మించిను. తదితరపాతములను నామర్హ్యములి నిర్వహించె 

మాయా వవరునిపాతము పెద్ధనచేతిలో మూలముకంటె విస్తృత మెనది. ఆవి స్టృతి 
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యతనిచేష్టలను, నంభాషణములను విరివిగా వర్గించుటవల న నేర్పడినది. మారన నాలుగు 

పద్యములలో మాయా పవరుని స్వభావము చిితించినాండు. అందు మూడు పద్యములు 

నంభాషణము. రిక పద్య మత నిచేష్టలు. వెద్దన పదునాలుగుపద్యములను రచించి, యందు 

తొమ్మి దిపద్యములు నంభాషణకు వెచ్చించెను. ఆపెంపుదడలలోంగూడ మారన యవలంబిం 

చిన విషయవిభాగ పరిమాణనిష్ప తిని చెద్దన సం్యగహించుట గమనార్హ ము. స్యభావనిరూ 

వణవ్యంజక ముగా సంభాషణన్వభావచేష్టా దిక ములను వ వర్దించుశిల్చమే యొషధథ నిద్ధపా|త్ర 

చితణమున( బెద్దన పాటించెను, 

స్వరోచియందు నహజము లై నగుణములు మూడు. అవి; బాహుబలము, అపార 

మెనదయ, ఆనంతమైన భోగపరాయణత్వము. ఈమూ(డంశములు కలసి యతని ను తమ 

దశ్నిణనాయకునిగా( దకాశింప(జేయుచున్నవి. వెద్దన పెయంశములలో మొదటిదానిని, 

మూ(డవదానిని మూలముకంటె నత్యంత విపులముగా బెంచెను. న్వరోచిజీవితమున 

మృగయాకౌతుకము అత్యంత ముకీల లకమైన వె పాతను నిర్వహించినది. మొదటివేట వలన 

నతనికి. గలిగిన నద్యఃఫలము లస్రహృ )దయము, ఆయుర్వేదము, మనోరమాపాణి గహ 

ణము; పర్యంత ఫలములు విభావరీకశావతుల తోడి వివాహము, పద్మినీవిద్యాసిద్ధి, పళువశ్షి 

భాషాజ్ఞాననిద్ది. రెండవవేటవనలము వనదేవతానంగమమూలక మైన మనూత్స తి. అరై 

న్వరోచిఖో గజీవితముకంటె నతని వై వాహిక వె భమునే యధికముగా వర్ణించెను, వర్ణనా 

బహుళ మైన (ప్రబంధనిర్మాణ మొనర్పంబూనిన వెద్దన కట్టి వక్షపాతవై ఖరి తవ్పనినరి 

యెనది, 

మనుచరి తమున మునిశాపపీడితము లైన పా _తములు నాలుగు. అం దిందీవ 

రాతుండు గురుశావహతు(డు. కపటవేషమున విద్య నభ్యనించి గురువును గేలిచేసిన ఫలిత 

ముగా నసురరూపము ,నతః డు తాల్చెను, పెద్దన " సడుశిమ్యనంవారమను, రాక్షసరూవ 

(పా వ్రిని, అసురచర్యలను, న్వర్ రోచితో నాత( డొనర్చినయుద్దమును మూలాతిరి కముగా 

వర్షించి రచించెను. మనోరమ మునిళావదష్ట. ఆమె బాల్యబావల్యమున ముని నవ హేళన 

మొనర్చుటచే రాక్షనదాధ నొందునట్లు శపింపంబడినది. మనోరమకు వ్య క్రిత్వము కల్పించిన 

దామెచెలి తెలు. న్నేహపాళ స్త్యము, త్యాగనిరతి వారివలన నామె నేర్చినది. తనకొఅ౩ై 

మునిశావములకు( బాలై విలవించు చెలుల నామయజాధనుండి రక్షించికాని యామె నుఖ 

భోగముల నంటలేదు. ధర్మమూర్తు లయిన మహర్షుల నవహసించిన యజ్ఞానదశనుండి 

ధర్మముకొజుక్రై సీ!యనుఖత్యాగ ము చెయలి గిన యుదా త్రస్రితి కెంగబాకిన యుత్సాహ 

మూరి మనోరమ. ముగ్ద యయ్యు స్వరోచితోం గడు నేర్పుగా మాటలాడి, విద్య నొన6గి 

[పొణము దశ్నించు కొనిన చతుర. విభావరీకళావతులు మూ రిభ వించిన స్నేహధర్మ 

ములు; రూపుకట్టిన కృతజ్ఞతా మూర్తులు, ధ రైక శరణ్యలై న యయ్యువిదలు తత్సలముగా 

" విద్యానంవన్నలె. వీరుడైన భర్తను బొంది నుఖింపం గలిగిరి. వీరిరువురిలో కశావతీ 

తిన మతువ్షణమే తల్లిదండు లాయ సరిత్యజించిరి. 
(ఈక గం 

పెంచిన తండి యామెయందము కారణముగా ముష్టరునిచేతులలో ననువుల 6 గోలుపోయి 
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నాయ. అదృష్టహీన యగు నయ్యబల యాత్మ హత్యకు వాల్పడినది. అనాధరవక గ 

యంనీక యామెకు స్వరోచి భర్త యగు నని చెప్పి యా మ్మపాణములను రవ్నించినది 

ఈయుపకథను వెద్దన రసోదంచితముగా( జి తించెను. 

స్వారోషునిపా తను వెద్దన (వత్యేకా భి నివేశముతో ( దీర్చిదిదైెను, శమదమాది 

గుణవిశిష్టు(డై తపోమహిమచె విష్ణు వసాదమును బడసి, మనువై భువనధర్మరశాదత్లు( 

డైన స్వారోష: డు త్తమధర్శసాధకుండు; ఆదర్శధర్మశానకు(డు ! 

పెపె తలన్యభావము లన్నియు. బురాణ్యపసిద్ధము లైనవే. వానిని వివిధ 

సూక్యాంశవర్గ నా (వనం ంగములచే. బుష్టీ మంత ము లొనర్చి చెద్దిన విపుల వబంధరచన 

మును నిర్యహించెను. 

రసహోషణవిధానము 

కావ్యమున 5 కాత్మ రన ఆత్మ శరీరావధియందు వాననామయ మైన బీవ SLY) 

టిలో వసించి ; పారబ్దధోగమ : ననుభవించుచు స్యన్యరూమున భాసీంచుచుండును, మ 

యానందరూప మైన నము ఆయాక థాస్యభావములను బట్టి త త్రదనరూపవికారముగా 

భానీంచుచుండును. కథాన్యభావము పా స్యభావము వె నాధారవడి యుండును. నాయ 

కాదుల చి త్తవృతుల ననుసరించి విభావాదుల పరిపోషణము జరుగును. నాయకుండు 

వీరు:డై యవపూర్వుకార్యసాధనోత్సాహి యెనచో నతనియందు సహజముగా వీఠరనము 

భానించును. ఆతడు శమ్యపధాను6 డైనచో శాంతము శోభించును, 

స్వారోచిషమనుసంభవకథ యేకనాయకము కాదు. అనలు పురాణకథయే [పవర 

స్వరోచీవృత్రాంతముల మేలుకలయిక. అట్రగుటచే నేకనాయకగత మైన స్థాయిభావము 

రామాయణాదులందు వలె నిందు కానరాదు. |పవరుఃడు శళమదమగుణాన్వికుండు; న్వరోచి 

భోగ కలాలనుండు, డక(డు శాంతమునకును, మజణీయికండు శృంగారమునకును ఆలంబ 

నము అగుచున్నారు. ఇది [వబంధమునందలి రనవిషయమునుగూర్చిన న్ఫూల మైన 

విభాగము, . 

పెద్దన పబంధమునుగూర్చి విచారించుటకు( బూర్యము మార్కండేయ పురాణాం 

తర్గత మెన యీక థార్థములందు నిబంధింప(బడిన రనతాత్పర్య మెయ్యది యని భావింప 

వలసియున్నది. పురాణము రస్మపధానము కాదు; _పబోధ|[పధాన మెనది. పురాణో పా 

ఖాన వస్తువుల న్ని యు, దత్స్పురాణమహాతాత్సర్యవ్యంజక ములుగా నిబంధింపంబడును. 

(= ట్రనుటచె బురాణకథలు రనవత్తరములుగా నుండ వని చెప్పుట కాదు. వఠత కథారస 

చర్వణమున, దన్మయు:డు కావలెను, తోడోడనే జ్ఞాన మువదిష్టము కావలెను. ఇది 

పురాణకథాతాత్పర్యము. జ్ఞానము లౌకికపారలౌకికములలో నెద్ది మైన గావచ్చును. 

ఏదైనను ధర్మపథాన మె యుండును, అది |వవృ తివర మైనచో నై హికము; నివృత్తి 

పర మెనచో నాధ్యాత్మిక ము; పాఠలొకికము. జ్ఞాన మలవడవతి నన్న వివేకము 

కొవలెను. వివేకము కలుగవలె నన్న నత్యాన నత్యనిరూవణక క్ర కావలెను. అది (వబోధ 
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(వత్యక్షదర్శనాదులవలన నేర్పడును. విభావాదుల నుద్దిష్టవిధమున వర్జించి, లక్ష్య 

సాధనోన్ము ఖముగా వాసికి సన్నివేశ కల్పన మొనర్చి, తతాత్సర్యనిరూవణముగా। బబో 

ధము నిర్వహించుట పౌరాణికకథానిర్మాణవిధానము. మజియు పురాణములందు పాత 

సృష్టి “పణ్మపధానముగా నుండును, వానికి రూపకల్పన మ్యపధానము. కావున నంన్మ్భుత 

మున [బవరునివంటి | పధానపా తయొక్క_ నామమే పేర్కానంబడలేదు. అతడు 

విషయవై ముఖ్యమునకును, కర్మ దీక్షకును( | 'బఠతీకగా నిలచియున్నా (డు, అట్టి |వతీకా త్మక 

పాకలద్యారమున జ్ఞాన వతిపాదన మొనర్చుటయె పురాణపాతకల్ప నృవయోజనము. 

[ప్రబంధములం దట్టు కాదు. విభావానుభావాదుల పౌష్కల్యము కొజ కట్టిపురాణ 

పాాతలకు గుణనన్ని వేశములతో పాటు నామరూపాదికము లైన వి శేషనుల నెన్నింటినో 

చేర్చుట జరుగుచున్నది. దానివలన రనసిద్ది కానుకూల్యము సిద్దించుట కవకాశ మేర్చ 

డును. పెద్దన పురాణకథలందు లేని విభావాను భావసా త్రిక నంచారిభావవర్జన మనంత 

ముగ. జేసి, తన రనశిల్పచాతుర్యము వెలార్చినా(డు ! 

మార్శ_ండేయపురాణో క్ర|వకారము చెప్పబడిన పబంధవనువునం బురాణ 

వసుత త్యమునే పరమతాత్సర్యముగా వెద్దన భావించియుండవలెను. స్వారోచిష 

మనుసంభ వక థ లో వర్షింపంబడిన క థార్థములను బరికీలించినచో నది గార్ల స్థ్యధర్మము 

నిర్వహించు జనుల ను ద్ధేశించి రచించినట్లు తెలియుచున్నది. పురుషుల కేక వత్నీవత 

మును, శ్రేలకు నతీ| వత నిష్టయు, నుభయులకు వీరు:డును, జ్ఞానియు నైన సత్పుత్తుని 

దొందునిచ్చయు, విషయనుఖలోలులై పరమపురుషార్దసాధ నను విన్మరింపకుండుటయు 

నత్యంతా వశ్యక మను (ప్రబోధ మిందు పురాణకర్త యొనర్చుచుండే నని న్నష్ట్రపడ, 

గలదు. స్వాయంభువమనువు పరిపాలనమున నేర్పడిన దేవలోక భూలోక బివధర్మ 

తారత మ్యముల ను నిరూవించి అందు స్వారోచిషునికాలమున (6 గలుగ6టోవు భూలోక ధర్మ 

_పాముఖ్యమును వివరించుటయు నందలి యవాంతర్యపయోజనము. ఈ లక్ష్యసిద్ధి కె 

పురాణక ర్త _పవరునిగార్హ స్థ్యజీవితమును, పరసతీగమన విరతిని, నిత్యకర్మాభిరతిని విశే 

వించి వర్షించి వరూథినీభోగద్భష్టి నవమానముల పాలుచేనెను. వరూథిని ననన్యమాన 

నగా(జితించి రూపాంతరమున నామె మనోభీష్టమును సిద్ధింపంజేసి తత్పు త్త్ర9లబ్దితో 

నామెజీవితమును దరింవ(జేసెను. |పభువు పలుకాంతలను వివావామాడి వారితో నుఖించి 

నచో నేకపత్నీవతునివఠె భార్యను (_బేమింపలే/ డనియు, వారిపై నాకండు జూపు నను 

రాగము భృత్యత తి వై6 జూపు దయాభావమువంటి దనియు! దెలిపి బహుభార్యా 

నంగమడోషవాంఛను కథలో, బుశుపక్ష్యుదులచేత నే గర్హింప (జేసెను; సంసారి కామైక 

పరు డై పరమపు రుషార్థ సాధనము విస్మరింపగూడ దనియు ప హంస పబ్ వోధమున( పురాణ 

కర్త దోధించియుండెను. ఇది పురుషార్హ _తయ్య్మపధాన మై మెన _పబంధముకావున హంస వటో 

ధము మెశకువతో వదల:బడినది, భార్యాభర్తలు భి భోగె కవాంఛతో కాక ఊఉ తమసంతాన 

పా వీకొటకు సంకల్పించి ధర్మకామము నియతితో నిర్వహించినచో ఫర్మ ఉటోమూ డ్రి 

యైన సత్సంతానము అభించు ననియు, స్యరోచివనదేవతల మనూత్సర్త సంత కల్మము 



వ్యంజింప(ఒడెను. పెద్దన రచనలో నివియన్నియు( |బతిబింబించినవి. కాని, 
క్ర గా_ పురాణమునందు _వజోధదీ వ్రి హెచ్చు! [ప్రబంధమున రనదీ వి 

న్యారోచిషమనునంభవక థ పనదివ్ కనుగుణ మై యన్నది. అందులకు |బధాన 

కారణము అందలిపాతలని యు నుతాహవూరితములై. యుండుట, బ్రహ నరం యర 

(పాణీచి క్రవృతులకు దీ వెసి. గలిగించు శ కిగలభావము. అది యేహా (త్రయం దుజ్యల 

క్ | డ్ ఎ లొ 

చుండును. మనుచర్శితమున_ _బొషధ సిద్ధుడు పాదలేవ వరసిద్ధి పడసి వనుంధరా 

పరు! డైన మహీమండలవిశేషన ందర్శనోత్సాహి. (పవరు. డచంచలధర్మ దీ కావ హవ 

నిరంతరా భ్యాగత నత్కారశీలి యె, శె లవనరమ్యభూతల విశేషముల( గాంచ నుత్చహంచు 

గృహన్థు(డు, వరూధిని జాతినహజ మైన భోగవ తీని వీడి, యాదర్శనుందరమూ ర్రిని 

వాంఛించి, యతనితోడిదె పాణ మని యెంచి యత్నించిన చై తన్యమూ ర్తి. న్యరోచి బలోన్మ 

తుండు, మృగ యావిహారి, రాక్షననంహోరి, ఆర్త జనరక్షణో ద్యోగి, పరమదయావరు(డు, 

కామనాధనాయ త్తచిత్తుండు, మనోరమాదులు మెతీధర్మనిర్యహణో తృాహశీలలు. చివర 

కిందీవరాతు(డు సైతము ఆయుర్వేద విద్యాసాధనోత్సాహము చూపినా: డన యీపా ట్ర 

యుత్సాహదీ ప్రనిగుటించి వేయుగా? జెప్ప నవనరము లేచు. కావున ఏనియం దెరన మైనను 

కాంతిమంతముగ రాణీంవ వీలగు నని తాత్పర్యము, మారనయు, వెద్దనయు నారహన్య 

మును గుర్తించి తమ కున్న కావ్యరచనావకాశవరిథులలో రనదీ వికి సాయశక్తుల 
యత్నించిరి. 

పవరునియందు (పవ త్తినివృత్తుత్సాహములు వోవింపంబడినవి, తీర్ధయా_త్రాఫల 

సిద్ధికొజు కతండు చేనిన్నపయత్న మంతయు నతిథిజనార్చనాభిరతిచే కవి వ్యంజింవ(జేని, 
హిమాలయయా తా సిద్ధిచె నాతనియుత్సాహము నద్భుతఫలదాయిగా నిబంధించెను. 

లఅయ్యెడిభావము లుజ్జ్వుల అమురె భాసించు 

హద 

ఇందు! (బవృత్యుత్సాహది క్తి కలదు, వరూథినీవరిష్యంగభంగ మొనర్చి యిందియ 

జయము సాధించుటలో నాతనినివృతుత్సాహము దీ వ్ర మైనది. దానికి ఆగ్ని|వసాద 

లబ్ది కలిగించి యద్భుతఫలమును నిరూపించిను. కథయం దత(డు సాధించిన నివృత్త్యు 

తృాహము కమోద్దిపక మె యతనియందు శాంతమును స్ఫురింప. చేసినది. ఆతని నిత్య 

కర్మనిరతియు, నిందియన్మిగహమును “_బహ్మానందాధిరాజ్యపదవీ సాధనైకలక్ష్యము 

లగుటచే నారనన్ఫూర్తి స్థిరమైనది. రనెకదృష్టి యైన పెద్దన తన్నపబంధమున మారన 

రచనయందుకం టె! (బవరుని శాంతము నత్యంత స్ఫుటతర మొనర్చెను. 

వరూథిని రత్యావేళమూంర్తి. |[చవరుని |వథమవీక్షణముతో నారంభించి 

కమోన్మీలనవికాన మొంది, అతని వియోగమున( బరిత ప్ర మై సాంద్రమధుర స్ఫూర్తి 

నొంది, మాయా వవరన వమాగమభలసనిద్దితో నామె నాశ్రయించి డీపించిన రతి ఫలవంత 
fA న ఒల్ ల జో ఆ 

మైనది, నిజ ఎవరు? చాయను సిరాక రించుటచ నో GA నిత గహడియున్న సన్నివఎశమున 

కంగారరసాభా శవమును, అయోగవి పలంభమును, మాయాప్రవరుని క్రో భో గించిననన్ని 



510 మార్క_ండేయపురాణము 

వశమున సంభో గక్ఫొంగారమును బోషింవ(బడినవి. మారన మార్కూండేయపురాణమున 

వరూథినీశ్చంగారవర్ణనము మూలాతిరిక్తముగా నొనర్పంబడినది. ఆది వెద్దనరచనకు 
బాగుగా దోడువడినది. ఈవిషయము వెనుక వివరింపంబడియున్న ది, 

వరూథీన్గంధ ర్వులశ్చంగారము రన మని కొందజును, రసాభాస మని కొండ 

యును భావించిరి. ఉదాహరణమునకు ఆచార్య శ్రీ దింగళి లవ్న్మెకాంతముగా రిఘట్టమున 

రసాభానమే కల దని యభ్శిపాయవడిరి. ''వరూథినీవృత్తాంతములోని ఉఊత్తరభాగమైన 

మాయా పవరగాథ లొ. బరస్పరానురాగముగానే నిజస్వరూపమున భాసించుచుండును. 

రసము సామాజిక నిష్ట్రమై కలదు. కథాంతర్ఫూతమై యున్న  ఆయాభానమును ఏకవి 

యును వరిహరింప(జాలడు. పరిహారింపవలసీన ఆవశ్యకతయు లెదు. ఈగాథలో రసా 

భానమే లేదనియు, అది యుభయ్యతానురాగమే యనియు వాదించువారును గలరు. అది 

అతివాదము.”౨9 శ్రీమాన్ వేదాల తీరువేంగళాచార్యులవారు రసాభానము కాదని 

నమర్జించి యుండిరి. 

*” ఏక్రతె వానురాగ శ్చ శతిర్యక్ష్యాచ్భగతొఒవి వా 
ఇ 

యోష్వాత్ బహుస కి క్తి శ్చ (దసాభాన శ్రైథా మతః॥”) 

ఈకారిక యొకిశ్ళంగార మాభాన మగు వద్దతులన చెప్పుచున్నది. కాని, రసాంతరము 

లనుగుజీంటి యేమియు లేదు. ఆశ్ళంగారాభానపద్ద తులు గూడ కొన్నియ సనిరూవపీింప! 

బడినవి. ఆనిరూవించినంతవణ 3౩ నను నన్సష్టముగానే యున్నవి. ఏ మందురా ! 

మొదటిపాదమున (ఏకల్రై వానురాగశ్చేత్) “అనురాగ మొకచోటనే యున్నచో రసా 

థాస” మని కదా యని యర్థము. అది పొనగుట లేదు. అనురాగ మొకయెడ నుండినను 

నది రసాభానముగా లక్ష్యములం దగువడుట లేదు. మనుచరితమున ద్వితీయాశ్వాన 

ములో వరూ థినిమాతగత మెనను రతి తృతీయా క్వానమున ( బర్యాలోచనావి *ఇషము 

వలన మామననుకు రసాభాసనముగా స్స్ఫురించుట లేదు. ఇంకను మావంటివారు కొందరు 

మనుచరి|తమున రసాభాసనము స్ఫురింపని వా రున్నారు, పవరునిరూవసొంద ర్యాదులచె 

నాకృష్టమానస య వరూథిని _పమించిన క్లే వరూ థినీసొందర్యాదుల కై గంధర్వు( 

డును _బేమించియున్నాండు. వారిరువురికిని బరన్చరాస్థాబంధరూపముననే యట రతి 

స్ఫురించుచున్న ది. కావున నిక రసాభానమున కవకాశ మేది ? అభిలాష లయించుటకు( 

గల కారణ మమియు లేదు. “న న్నీతండు (వేమించె ” నని వరూథినియ “నే నీరూవ 

మున వరూథినిచె( [బెమింపంబడితి నని ” గంధర్వుండును బరస్పర( పేమను గుయితించి 

యున్నారు. అదియే యీకావ్యపఠన శవణా దినమయముల మనయనుభ వములోని కి 

నచ్చుచున్నది. కావున నిట రసాభానమునకు( (బన కియె లేదు. “రూవభేదమున నున్న 

గంధిర్వుని | పెమించెను గాని గంధర్వర్లూ వమున నున్న యాతని, బేమింవలేదు, అన (గా 

గంధర్వ విషయక మగు [చేమ వరూథినికి లేదు. కావున నిట రసాథానిమని కొందరి 

59. శలు6గు విజ్ఞాన సరషన్యము, సంస్కృతి నంపుటము. వుట = 980. 
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రొకరికి. (వతి యుదయించునో ...అనగా వారొండొరు లేరూపవళమున నైన నొండొరుల( 

బేమించుకొనుచో వా రిరువురి కది పఠసన్పరాస్థాబంధరూప మై నాయి యగును. విభావ 

రా రా ms ర టో 

ఆచారుూలవారు లాక్షణిక దృష్షితొ నాయికానాయక్నాశయ మైనది. శ్చాంగారరసా 
a 

Ww” "a జ ల ఇ త్ జ లి అనీ లా న ~ 

భానము కా దని నిరూవించిరి. రసము సామాజిక నిష్ట మని చెప్పి శ్రీ వింగకివారు రసా 

భాన మని భావించిరి, కాని, భరతాదుల సామాజికానుభూతిలక్షణ విధానమును బటి 
న్ 

పాతలయ నుభూతినే _పక్షకులు తా దాత్మ్యము ఏ ననుభవించెద రని స్పష్ష మగుచున ది, 
6 చుం 

అను నియమునుబల్టి ప్యాతలరనభావములందు లేసి యాభాసము | చెక్షకులకు స్ఫురింప 

దని తాత్పర్య మర్పడుచున్నది. అంతియకాక నాయికానాయకులలో నేక తానురాగము 

తోచినచో నెకోన్ముఖముగా( బఠిత నాయికానాయకులందు( దాదాత్మ్యము నొంద6 జాలక 

పోవుటయు, అట్టు కాకుండుట కచ్చటి భావవై రుధ్యము తోడుపడుచుండుటయు6 గాన; 

బడుచుండును. వరూథినిగంధర్వానురాగ వర్ణన ఘట్టమున నట్టి వెలితిపాటు కానరాదు. 

కాకపోగా నాహతలయందు సానుభూతి పై నేర్పడిన తాదాత్మ్యముతో. బఠిత రసాస్వాద 

నము చేయును. రసాభానమును గూడ రనమువల ననుభవింవవచ్చును గదా యని సరి 

పెట్టుకొనినను (బవరవరూ థినీఘట్టమున దలి శంగారమునను, వరూధినీ గంధర్వుల 

శ్నంగారఘటమునందును బఠిత హొందెడి యనుభూతిలో( దప్పక భేదము కన(బడు 

చున్నది. వరూథిని కెక్కడ (_పవరుండు లొంగునో యని వఠిత యుత్క్హంఠ వహించి 

యామె నత(డు దూరముగా! దోచివె చినప్పుడు పఠిత |పవరుని గర్హింపండు. వళూథీనిని 

నిందింపండు. వరూథినియందు సానుభూతియు, పవరునియందు నహానుభూతియు 

నొందును. ఇ(క రెండవఘట్టముస | పవరరూపధారి యగు గంధర్వునిచర్యను బధిత 

గర్ది ంవ (డు. ఆపద్ధర్మముగా [గపాంచును. అత(డు వళూథిని నారూవమున( బొంది 

నందులకు నంత ఃకరణమున కం పిపడును. దానికి. గారణము వఠిత [పవరునిశీలము 

రక్షింవంబడవలె ననియు, వరూథిని మనోవాంఛితము తీరవలతె ననీయు కాంశ్నించుచు 

సంధర్వుండు 'వచరరూపేరార య యామెను గవయుట జాతిధర్మవిరుద్దము కాదనియు 

భావించి నాయికానాయకుల పరస్పరానురాగరనచర్వుణతత్పరు( డగును. కథా 

న్యభావమునందే యిట్టి లక్షణము కలదు. లాశ్షణికుల రసాభాన నిర్వచనమును మనము 

పనువున కన్యయించి నాటకీయన్యాయము (Dramatic Justice) ను దృష్షియం దుంచు 

కొని యాలోచింవవలను. ఏక కత్రైవానురాగ మైన రతి క థాఫలసిద్ధికి భంజక మగునట్లు 

Sy 
అతభానము, దోషభూయిషము నగును, సల సి దినహాయః పముగా( [బ్రయుక్ష వ్ర 

Ey (ల 



512 మార్చు. డేయపురాణము 

మైనచో నాభావము పుష్టిమంత మగును. వలానుకూల మైన యేకప్వాతరతి లోక ధర్మ 

విరుద్ధముగా నుండవచ్చును, కాసి నాటకియన్యాయమునకు విరుద్దము కాకపోవచ్చును. 

దానిచేత కథాగతి కాస్కారము కలుగవచ్చును! అప్పుడు వఠితమనను* దానియందు 

రమించును. ఉపాయాంతరమున విశ్లధములై యున్న వీజార్థ 

వొందగలండు. ఇది యొకనిర్మాణరహన్యము! వరూథిని విరహవేదనచే మరణించుట 

పఠిత యంగీకరింపండు. ఆయినచో గంధర్వసాంగత్యమున కంగరించునా ౩ యని _పశ్న, 

వస్తువునం దున్ననాటకీయన్యాయము వఠిత నంగీకరింపంజేయును. భౌగ్మపధాన మైన జాతి 

యందు పుట్టినది వరూథిని. కాని, యేకవురుషరతిని వాంఛించినది.ఆపురుషు(డు వవరు(డు, 

అత౭ డామెను వలచుట పఠిత యంగీకరింపండు. ఇక కథ యెట్లు నడువవలను ? కథ 

యాగిపోవుటయు6 బఠిత యంగీక రింవ (డు. గంధర్యాకుమారు? డామను వలచి యుక వరి 

యామెచే( బరిత్యజింపంబడి యుండెను. అతడు !వవరవేషమున నామెను గవసినాండు, 

కథ నడపవలయు నన్నచో నికే కావలయును. ఇరువురియనురాగ్యసవంతుల కడ్డంకై స 

యొక హేతువు నువనాయకు( డుపాయాంతరమున నివారించెను. కథాగతి భంజింప। బడ 

కుండ రతినమయమునం దామె కన్నులు మూయ నియమించెను. దానివలన నామెచిత్త 

మున( |(బవరతేజమును స్థావించెను. వరూథిని బలవతర మైన స్రీశ క్రి. అమెయందు 

గాఢ మెన యిచ్చ కలదు. అది సృజనావస్థ నందుకొన వలను. ఆ మెల క్ష్యము చెడరాదు. 

ఆమెయిచ్చయు, ఆమెశ క్రియు వృథ కారాదు. ఆపద్ధర్మము నాశయింపవలెను. ఆమె 

నృజనాత్మకళ కికి భౌతికనహాయము కావలెను. ఆ 
వీ 

సహామము నివుణముగా( జేయుట 

నాటకీయన్యాయము | కావున గంధర్వకుమారుండు వరూథినిని వలచుట పఠితకు నమ్మ 

తమే యగును. ఇట్టినన్ని వెళములు సాహిత్యములో నవూర్య్ణము : వీనిక్తి లక్షణళాస్త్ర 

[గంథ ములలో. |బత్యేకించి సూత్రములు వాయ(బడక పోనచ్చుచు, సన్ని వెళమునకు 

నరివడున ట్రాలోచింపవలెను. అట్టగుచో సామాజికుల కిచ్చట గంధర్వవరూ థినీ సమా 

గమమున ఆభానము స్ఫురించు నవకాశము లేదు. కావున, నిచ్చట రసము శృంగారము | 

స్వరోచి మనోరమాదులతో (గీడించుటయు “పసుంసో౭ ప్యనెక నాయికానురాగే 

రసాభానత్య మితి కేచిత్” అను లాక్షణికో క్రివలన శృంగారరసాభాన మని భావించుటకు 

ఏలున్నను దక్షిణనాయకత్యము లాశ్షణిక నమ్మత మగుటచేతను, నిట్టివి మహాకావ్యము 

లందు గానవచ్చుచుండుటచేతను దానిని రన మనియే పరిగణింపవచ్చును. కథలో 

మనోరమాదులు స్నృహనూత బద్ధ లె శరీరములచే మువ్వురయ్యు నాత్మ లేకరూపముగా 

భానించిన యువతులు, విద్యల తోపాటు హృదయములను వతి కర్చించిన యబలలు, 

పండితు(డు బహుశా స్త్ర పాండిత్యము నెకధారణమున _గహించునట్లు స్వరోచి యాభార్య 

లను భరించెను. వఠిత కెక్కడను వారికథ లో రసాభానన్ఫూర్తి కలుగదు. వనదేవత 

నిజరూపమును దాల్చిన తరువాత స్వరోచి నామను గవయుటచే నాభానము తొలగింప( 

బడినది. కాని, చృకవాకే మృగ విమర్శనమువలన స్వరోచి శ్యోంగారదీ ప్రి కొంత తగి 



మనుచరి తము 

నివ్య త్తినిష్టతా( బవ కొధర్మమును శాసించు స్వారొచిషమను జననము నకు. బుషి నావే రై కా nr.) 
డు 

టి | 

చెకూర్చిన ది. 

స్వరోచివెటవర్గనమునందును, మనోరమ; _పాణరక్షణమునందును వీరము, న్వరొచి 

యిందీవరాక్షునితో సొనర్చిన యుద్ధమున రె దవిభర్చములును, జొషధనసిద్దునిమాటలలో 

నద్భుతము మును జోషింపంబడినవి. ఇవి యన్నియు నంగభూతములు : 

వురాణక థారసత తము ననునరించి యూ(ప్రబంధమునందలి యంగిరనము 

శాంతము కావలెను, కథ యేక క నాయకవృత్త తము కాకహోవుటవలనను, స్వయంసమ 

(గము లైన రెండుకథల నంపుటేకరణ మగుటచేతను, శమదమాన్వితు! డై డన మనువు 

జన్మించుటయే కథ్రాఫల మగుటచేతను, ఇందలి రెండుకథల రసతాత్చర్యము కథ్రాఫల 

మును వ్యంజింప( జె జేయవలసి యున్నది. కావున (పవరునిక "థలో శృంగారము పె శాంత 

మునకు( గలిగిన విజయమును, స్వర రోచికథలో మృ ఇగ రాజహ౨సటొో *ధామృతము వలన 

గలిగినజ్ఞాన ది డి చి శంగారమును మందీక లత మొనర్చుటయును, కమారొదయఫల మెన 

కథావనువునందు సర్వసహజమైన శృంగారమును బఠిత వివేకించి వీనిని మనుజీవలత్షణ 

మెన శమమున కుపష్టంభ కముగా నిల్చికొన్ జాంతరసోన్ముఖు( డగును. కావున మార్క్లం 

డేయపురాణో El _(పకారమున' _బబంధరచన మొనర్శిన అల్లసాని వెదన మనుచరి తము 
లు రా 0 రత 

నకును, _ అరంభనిర్యహ ణగమన్యయ వివేకముతో( బరిశీలించినచో _ శాంతమే యంగి 

రసము కాగలదు! 

పద్యరచన : 

సంస్కృత మార్కండెయమప హాపురాణమునందలి స్యా రోచిషమనునంభవవృతాంతము 

మారన యనువదించిను; వెద్దన యాశకథావిధానము ననునరించుళు నొక (ప్రబంధ రాజ 

మును నిర్మించెను, క థార్హములకు సంస్కృత వురాణము మూలమై వను అవి రచింవపంజడిన 

ఛందములుమా త త్ర మాం[ధకవుల స్వీయ పతిభా నెర్మితములే. ద్ర 

వచ$ శ్రీ విభవము లేంటవడునట్లు రచించెను, చెద్దన చతురవాగ భవము వెల్లివిరియ 

[(పబంధనిర్మాణ మొనర్చెను, పద్యరచనాశిల్పము. [ప్రధాన నముగా కవివాగ్య్చ త్తి నాశ 

యించియుండును. మారన పెద్దనలు తమ వార్కు.లలో శిల్ప సంపదలు వండించుకొనిన 

మహనీయులు. ఇరువురిది మధురమైన వాక్కు. కాని, యొక(డు వురాణక ర్త. మణి 

యొక (డు [పబంధక ర్త, ఓక (డు _పథమాంధపురాణన్వరూపవ్వభావచి తీకరణకుశ లు(డు 

మజీయొక (డు [వథమాంధపబంధనిర్మాణద మ(డు | వీరి వస్తు వొకటయ్యును అక్ష్యములు 

భిన్నములు. వరివాక్కు మధుర మయ్యునను తత్ప9వంచనముచే పీరు సాధించువపయోజన 

ములు భిన్నములు. వెవెచ్చు ఏరు నివసించినకాలములు భిన్నములు; కావ్యనిర్మాణముల 

విధానములు, సాహిత్యమర్యాదలు, సిద్ధాంత ములు - మొదలై నవానిలో కాలానుగుణమైన 

కొంతభఖేదము కలదు ! వీని నన్నింటిని మించిన యాయాకవిసంస్కాారవి శేషము లాయా 

వాక్కుల వెనుక లాస 
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సమాదుచుండును. ఉక(యతు మహాకవి; ఒకండు ఆంధకవితాపితా 



మహుడు. కావున నిన్నిపాతువుల. బురన్క_రిందుకొని వీరిరువురిపద 
(౧౧ 

ములలో భేదము క న(బడుచున్న ది, 

మారనయుక్కా నరళ _ గంభఖీరమెన శెలికన్న పెద్దన శై భ్రి పౌఢ మెనది, అతనిది 

నిరలంకారమయు? నినర్గమధుర మెన రచనము. ఇతనిది పాలంకార మెన సౌారవద 
{ కలు 

ఇ L. 

~~ ల 

చనము, రహినుకూల మైన గుణరిత్యాదు లిరువురును గహర్బ్చు(గలిగినను డికరిది 

గణ్యపధానమైనమార్లము. ఒకరిది యోజజవధానమై వసాదగుణవిభూతి గలమార్లము. 

మారన రచించినది యపాఖ్యానముగా నయ్యును, స్వారోచిషమనునంభవ మొక 

మహాకావ్యమును జదివిననంతృ వ్రి నిచ్చును. దాని కాతని రచనాళక్తియే కారణము. 

దానిని జేపట్టి పెద్దన రచించిన వపజంధము ఒకరనవ్యత్చపంచమువలె భాసించును. 

ఛందమును రనభావవ్యంజకముగా నిర్వహించుట యందు మారన వెద్దనలు పత్యేక 

శోదను 2 కొనిరి. మారన కావ్యవి స్పృతి పరిమితము కావున పరిమిత మైన ఛందోవె విధ్య 

ముతో నవరిమితకావ్యార్థవ్యంజనము చెయవలసీ వచ్చెను. వెద్దన _ప్రబంధపరిమాణము 

విస్తృత మగుటచే విసృత మెన ఛందోవై విధ్యముచె విపులరసార్థములను వ్యంజిం 

చుట యెనది. 

రికకవి యొక కావ్యమును రచించునెడ కొన్ని సందర్భములందు కొన్నిభందముల 

నభినివేశముతో నిర్మించును. అవి వండితముఖకమలంయందు నతతము నువాననవలె 

వసించును మణియొకకవి తరువాత నదేవస్తువును గైకొని మజియొకకావ్యము వాయ 

వలసేనవచ్చిన చొ నతడు తనకు వూరంము రచింపంబడియున్న కావ్యమునందు వసిద్ర 

ముత యను పదణదచనా। న దును. వ కవి, వనిదవద లై ఇ పద్యరచనాశిల్పములను లెన్సగా( బదిశీలించును పూర్వక విెసిర్ధి ద్య 

ముల నధిగమింవ(ంగల పద్యములను రచించుట కప్పట్టులం దొకొళ్కసారి యత్నింపక 

పోవచ్చును; లేక యొక్కొాకసారి వానిక న్న విశిష్షవిఖ్యాతినంద గల పద్యములను నిర్మింప: 
(శ) 

శాలవచు+*ను ; పదన మారనరచన నిక్లే వరిశీలించెను. మారన రచనలో _నిద్ధి 

కెక్కిన చద్యములకు దీవెన పద్యముల నొకసారి రచించుటకు వెదన యత్నింపక 

యాచిత్యము పాటించెను. ఉదాహరణమున కొండు రెం డిచ్చట పేర్కొనంబడుచున్నవి. 

మారనకవి విరచిత మన యీ కిందిపద్య మత్యంత|వసేద్ది కెక్కి నది: 
చల చై an ౨ 

ర 0 

శ్రా ఆగ ౭ధరుు(డు నవృరోంగనయు నత్యాన క్రైమై( గూడి హై 

మాగన్ఫారదరి గృహాంత రలతాంతాగారభాన్వ త్తటీ 

భాగీరథ్యురు నైక తనల జల, పాంత వదేశంబుల 

నోగింవంగ దొడంగి రంగజనుఖాంభోరాశినిర్మగ్ను లె, (మారన, 5.15, 

వెదన యావృ తన్రానమున రెండుకొందవద్యములను సంస్కృతవురాణానుసారముగా 

రచించెను. మారన పద్మముయొక్కు యెత్తుగడ మనోహరముగా నున్నది. పెద్దన యా 
అ నా! యలు 

యుతుగడతటో నటివ్న తము (వాసే లోకమును మెవ్పింప(జాల(డు ; ఆయెతుగడను చేతు 
అ= ఇకో ట 
ఎ క. ఇరా ఇ షో టో లబ్ ud ఇ ల లార వదలుకొనలడు. వుతారంభమునందలి దీరఅకారమును  ఆలావనచేసికొనుచు 

— ఇం 
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ఎను / వెద్దనగారి గుండదగొఎతుక ముటు కందము 

ర్ ఆగంధర్వకుమూరు (డు 

నాగజగమనయు( దవులహలకతలా 
డర రో «J 

భి గంబున రబా మిగులయ 

ల్సి  నింపంగ6 దొడంగి రాత్మ. బౌంగెడుకాంక్షన్, (మను. 2.114) 

ఈపద్యమునందలి క ర్భృఎ్యకియాపదములు మారనరచననుండి సరాన 

“వుల్లకాననిములు మూలమున శేరి ర్క్కానంబడినవి, అవి పప్ప 

న్ఫూర్తి నిచ్చినవి. ఈపద్యము నందలి పూ గి త్తరార్తములందు వె 

బడిన పాదారంఖాద్యుక్షరావృ త్తి వెద్దనభఛందోల:కారను. వెద్ర్దన 
విను, మారన గ గంధర్వావృరోంగ నలు స్థలజల్మపాంతములందు నిహదిం లొ ౬ 

OE gr ౨౦ 
UK 

'క్రమాలంకారము స్పురింవం జేసి, పా్యాతత త్త్యములను వ్యంజింప(జే నెను, అతనికి నువా 

యన్న (పీతి. ఆమెకు జల కీడయన్న 'వీత్తి, వరన్సర పితిదాయకములగు సలజల్మ పాం ఎత 
పాల | థి 

ములను యథానుకూలముగా వా రుపయోగించుకొని రని మారన. పెద్దన మారనవలె 

నాజంటను గాలికి వదలలేదు. వరఠూ థినికొజకై యాతడు కల్పించినభ వన మొక్కు.టె 

యున్నదికదా హిమగిరిమివ ; వా దితువవ నంచు. (వేళ పెట్టినాండు. ఇక వారికి జల 

వదెళశవన క్తి యవనరము లేకపోయినది. దానితో “నప్వరోంగన"' శబ్రము అనవనర 
మనది. గ జగ మనళబ్దము సందర్భృళుర్దిని సంతరించిన ది, మారనవద్యముయొక్క యెత్తు 

గడలో నున్న యాన్వరసౌందర ర్యమును తనకందమున పాదద్యయారంభమున విల్చి 

మారనకు జోహారు లర్చించినాండు. “భో గింవంగ( దొడంగిో దను | కియాపదమును 

యథాతథముగా గ్లైకొని మారనను గౌరవించినాండు. పెద్దన మాఠనలోని జల బాంతము 
లను బేర్కొ-నకుండుటలో (గొ గొంతవ్యంగ్యవై భవము కలదు. మవనపీడిత యైన వరూధిని 

మాయా వవరునినియతి కొడంబడి యతనితోం గవిసినది ఇప్పు డతనిదే వైచేయి. 
అత (డు సుముఖు(డై తనయింట( _బవేశించినాండు. ఆగ ౨ధర్వు(డు పుష్పసౌంగధ్య 

మన్ననిష్టము |వకటించును. కావున, నతని కాభోగము కల్పించినది. తనకు జల,కీజ 
యన్న |వీతికావచ్చును. కాని, యది యతనీక బ్రీతికరము కాదు. కావున, తనయిష్టా 

నిష్టములను లెక్క సేయక యాతనినుఖమె తనసుఖ మని నరివెట్టుకొనినది: ఇది వరూథిని 
పర మైన ద దృష్టి, జంక మాయాగంధర్వు( డా ఆఅప్పట్టున నాగ్భహమునుండి బయటకు 

ఎద యమున గోరుచుండడు. బయటకు వచ్చినచో నెక్కడ తనమాయా 

టవడునో యని యతనిభయము. ఎ యరాలిబ తుము నలరించుటకు జల 

|వదెశమున ఏహరింః ని గోరుటలేదు; తనకు దానెమె 

నిచ్చ లేదు. అందువలన దన కావన క్ యవసదము వ. పెద్దన యీవద్యము 

రచించునప్పుడు మారన వీరచిత మెగ త్త 

=) 

౬ 

౭] ర 
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మైన మంతయు, జితమున భా వించుచు( 

వా నాపృ త్రమహత్యము తెంచి దానికి బతిగా నట్టిగంభీ బరవృ తరచనకు( బూనుకొన 
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కావ్యార్థమును రమణీయరుచిరార్థబంధురమైన సీనమున వివరించి తనిన్వతం_త వర్ణ నా 

సామరణమును బదర్శించెను, 
థల = 

క ఎ జో లో ర జో ఇ” కడ ఎ లో జ ఆ x” ” 

బి స్వరాచిజననాభ్యుదయములను వరించుదు మారన రెండుచంపకమాలలను 
ర్ ణ 

యెన చంపకము న్వరోచియొక్కనత్వరాభ్యున్నతిని వ్యంజింప( ర చి 
యం o) 

జేయ(గల ఛందము. అందువలన మారన దానిని (గహించి శిల్పపాండిత్యము 

వణ నర్యదిగంతరము ల్వెలుంగ థా 

వెిలయునూర్యుని మాడి నుతుండు వేతి న 

తరుజితె నుద్భవించి నముదా త్రతనుద్యుతిజాలసంపద 

న్సురుచి స దై స్వరోచి యను సుందరనామము దాల్చి యెంతయుద్. 

చ. కళ ల భివృద్ధి బొందు 5శి కైవడి! దద్దయు నద్దుణంబుల 

న్వెలుంగుచు నాండునా!టి క థివృద్ధి వహించి మనోజ్జ్ఞయావనో 

జ్యలుఃడును నస్త్ర విద్యను విశారదు.డు నృలభాసితుండు నై 

పౌలుపుగ మందరా[ది తటభూముల నాతడు కేలినల్పుచున్, 

(మారన, 5.22, కలి) 

ఇందు మొడటివద్యము మూలాతీరి క్ర 

యుపమాలంకారము మూలమం దున్న 

వెల్లివిరిసినది. పెద్దన మారనరచనము చదివి మురిసిపోయినా(డు “స్వరుచినముద్దమ 

స్ఫురణ నర్యది గంత రముల్ వెలుంగ” అనుశబ్దసమాహార మునకు సంతసించినా6డు. కాని 

మారన వివులక ఖార్థములను రెండువ తములలో? గుదించివై చినా(డు, పట్టు మవి రెడు 

పద్యములు నడువలేదు. పసిజబాలు(డు పౌథుణడై నిల చినా౧డు. ఈ వేగము (ప్రబంధ 

కవికి నచ్చలేదు. అత? డావెగమును మంద మొనర్చుందలంచి లఘ్వాదియైన చంప 

కమును తాను [గ్రహింప నిచ్చగింవలెదు. గుర్వుక్షరారంభ చరణ మైన శంర్చూ లము నెత్తు 

కొని యచ్చటనుండి కథ విలందితగతి నాశయించు నని వ్యంజింవ (జే నెను. మారన 

మొదటిపద్యము వెద్రన _పబంధమున ఒకొశార్హూలము, ఒకకందము _ ఆయినది. (మను 

మేలి, 6) శార్దూలమున మూలమునం దున్న యుపమానమును సంస్కరించి వెద్దన 

ను. కందమున మారన శబ్దమాకందములను భదవజచుకొనెను. చూడుడు : 
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రూడ దిదైను. ఆది యెమనగా : మూలమునను, మారనరచనలోను బాలన్వరోచి కువ 
మానముగా సూర్యుండును, యువన్యరోచి కుపమానముగా శశియు (గహింవ(బడిరి. ఇవి 

యన్నియు వెరసి న్యరోచియొక ,.. కాంతిమత్యసాతత్యమును వ్యంజింపంజేయును. అప్పు 

డలంకారకల్పనము సార్థక మగును, కాని, తార్చి_కు లిచ్చట యొకనంశయమును లేవ 

నె త్తవచ్చును. నూర్యోపమానబల ముచే న్వరోచియొక్క్ల అహః[పకాశము మాత మే 

న్ఫురించును; శశ్యుపమానము రా_త్మిపకాశమునే వ్యంజింప(జేయును. మజియు దానివలన 

న్వరుచిస్ఫురణసాత త్యము స్వరోచికి జననకాలమున లే దనియు భావించుట కవకాశ 

కలదు. కావున వెద్దన దీనిని మెళకువతో నివారించెను, నామకరణనమయమున కే 

యాతనికి నూర్యచం_దార్హ పకాశళములు గల వనుట వెద్దన్యపతిభకు తార్హారణము. చందుని 

కున్న వికానక్షతులనుగూడ వెద్దన గూఢముగా భావించి యమావాన్యనాటిచందు. డేమి 
కాంతి నిచ్చు నని యవరైన విమర్శింతురేమో యని శంకించి మెళకువతో నర్క్హతారక 

న్ఫూర్తిని గూడ అందు.జేర్చెను. ఉపమానము కన్న నుపమేయ ముదాత్త మని చెప్పి 

సర్వనంథశయనివృ త్తి చేని కావ్యార్థములం దౌచిత్యము పోషించెను. ఇంత చేసినను 

మారనపద్యము చి త్రమునకు హ తినంత గాఢముగా వెద్దనపద్యము హత్తుకొనదు, 

ఆసంగతి తెలిసిన పెద్దన మారన పద్యమునకు గౌరవ మిచ్చి తాను కందమున జిలుగు 
శిల్పము దిద్దుకొనినాండు ! 

పెద్దన మారనవలెనే యొకపద్యమున న్వరోచిబాల్యావస్టనుండి యౌవనారూఢు( 
డై నట్లు వర్ణించి చెప్పెను. కాని యావెన మజల నాతనిదళాంతరములను. వేటను విపుల 

ముగా వర్గించియుండెను. య్ ట్లారంభించిన మొదటిపద్యమును మారనవలె చంపకమాలగా 

నిర్మించుట గమనార్హ ము. నాయకవయఃపరిణామమందలి [దుతగతి చంపకమాల 

వ్యంజించు నని 'వెద్దనకు తెలియును! మారన ఛందశ్శిల్పమునకు చెద్దన యావదారచన 

నతో (మను. 4.7) వ్యంగ్యనీరాజనము నందించినా(డతు. 

వరూథినీవిరహాతిశయము ను న్వురింపంజేయు. నీ|కిందివద్యము వెద్దనహృదయము 
నాక ర్షించినట్టు కనబడుచున్నది : - 

ఉ “ఎక్కడినుండి వచ్చె నత( డితుపిన్నాదికి? వేడ్క. నూని యే 

నక్కట ! యక్కుమారురుచిరాకృృతి యాదట నేల చూచితిన్ ? 

మక్కువ యేల నాపె మది? మన్మథు, డెల నహించు నన్ను? వా 

డక్కడ వచ్చు నింక ? నది యేల పొనంగు ? దురాశ యేటికిన్”. 

(మారన, వ్. 9) 

చింతాదిభావములందు సాధారణముగా గన(బడు చిత వెకల్యమథనాదులను చందమున 

వ్యంజింప(జేయవల నివచ్చినవ్పుడు మారన యుత్పల మాలలో శకలిత గణములను పద 

ఘటనావనరమున భాసింప(జేయచుండును. వరూథిని (పవరవియోగబాధ కోర్య(జాలక 

చింతామగ్న యగుట యిందలి వస్తువు. ఈవృ తమునందలి గణశకలములు చిత 

వెకల్యమును వ్యంజింవ(జేయుచున్న వి. వాక్యములయాయా_కమము కమత్నీయమాణమె 

౧ 
చ 



వ్ [0 మార్క_ండే యవురాణము 

వరూథినిచి త్తమున. _(గమవర్థ మాన మగుచున్న కాలాక్షమత్యరూవ మెన యాత్సుక, 

మును వ్య కముచేయచున్నది, భ, గల బహువారావృ త్తి యవరోహణాత్మక మైన చి త్త 

భదమును, కెశికివృ తి కృంగారరసానుగుణమైన మాధుర్యమును స్పురింవంజేయచున్న వి, 

నల, జగణన్ఫూర్తి దీప్త మగు చిక్తతావమును నూచించుచున్నది. _వథమతృతీయచర 
అవబునావి 

Co 

కకాంతములం దున్న గురంష్షరములు నాయికారోదనస్సూ ర్తిని కాసింవంజేయుచు దుఃఖ 

తీవతను వ్యంటింవ జేంగుచున్న వి, పాదద్యయద్యి పానభఘటనము చింతాభావమును 

లూపింవ(జేసి ఛందము నలంకరించి యాస్వాద సౌఖ్యమును గల్పించుచున్నది. వెద్దన 

ఉత్పల మాలావృ తమున కున్న ఈఛందశ్శ క్రిని మనుచరి తమున, గొలకొట్టినాండు. 

వెద్దన యీఘట్టమున నీభావమునే వ్యంజింప(జేయుట కుతృ్పలమాలావ్ళ తమునే 

౧ కొనెను, 

ఉ. అక్కట : వాండు నాతగుల మాజడి సేసి దయావిహీను( డె 

చిక్కక |తోచిపోయె; దరి, జేరంగరాని వియోగసాగరం 

బెక్కుడ పీదుదాన ? నిశ నీకొజనోములు నోంచినట్టి నే 

నెక్కడ ? వానికౌంగి లది యెక్కడ? హా: విధి! యేమిసేయుదున్. 

(మను, లర్ ) 

ఛంద క్ళెల్ప దృవ్షితో గాంచినచో నీవృ త్రమున మారనవృ త్రనిర్మాణశిల్ప ము ద స్పష్ట 

ముగా. గనవచ్చుచుచున్న దనుటలో విపతిప త్తి లేదు. వెద్దన యీశిల్చ్పపద్దతిని |పబంధ 

మున నజాతీయభానవ్యంజనావనరములందు నౌచిత్య మెణి(గి పయోగించెను. మచ్చునకు: 

ఉ. ఎక్కడి యూరు ? కాల్ నిలువ కింటికి? బోయెద నంచు. బలె, దీ; 

వక్కట | మెకుటీరనిలయంబులకున్ నరిరాకపోయినే 

యిక్క_డిరత్న కందరము లిక్కాడి నందనచందనోత్క_రం 

బిక్కాడి గాంగ నెకతము లిక్క.డి యీలవలీనికుంజముల్., (మను. 2,50) 

మారన యీసందర్భమున వరూ థినీవాక్యములను ““ధరణీదెవకుమూర !., (4 240) 

యను మ లేభవృత్త తమున నిబంధించీయుండెను. వెద్దన యీోభాగ మున నుత్సలముల 

నుత్క,_టముగా రచించియుండుట యీశిల్బమార్గమును కావ్యార్థములందు విసృత వజ 

చుటయే కాగలదు! ఇట్లు (వనిధములై న మారనపద్యములకు దీ (చైనవద్యములు వెద్దన 

డాని మెవ్చించిన నందర్భములును మనుచర్మితమున. బెక్కులు కలవు. _పవరవరూ థినీ 
నమావెశ మత్యంత?ల్పవై భముతో నిర్మించిన వెద్దద యాభాగమునందలి యొక్కొక్కపద్య 
బొకక శిల్పఖండముగా( దీర్చి దిద్దినా(డు. వానితో? టోల్చిచూచినచో యార్వాపరక వుల 

పద్యములు నిలచుటక ష్టము, . 

_వరూథిన్మీపవరనంభాషణమున మారన వరూథితో తన దివ్యభో గములను వర్ణించి 

చెప్పునప్పుడును, దానికి వతు త్తరముగా( (బవరుండు హవ్యమహిమవలన( గలుసమోక్ష 

నుఖమును వివరించి చెప్పునప్పుడును, -సినమును వాడియుండెను (మారన. 4.241, 244) 
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హరిరువురును వారివారివై భవములను విపులీకరించి చెప్పుకొనెడి తుల్యచిత్తావ స్థలయం 

దుండి యావాక ముల ననిరి కావున తుల్యచ్చందములను దియోగించి మారన యొక 

యాచిత్యమును బాటించెను, వెద్దన యీసందర్భము నట్టు భావింవలేదు. కొల దిమార్పు 

చేసెను. వరూథినీవాక్యములలో సహజమైన జాత్యహంకారము న్పురించును కావున నామె 
దివ్యభో గములను వీ నమున వి సరించి చెప్పుటయే న్యాయ మని భావించి పెద్దనయు నామె 

పలుకులను సీసమున నిబంథించెను. (మను. ప్ర ర్ల్) కాని, వరూథినిచిత్తావన్లతో ( (బవ 

రునిచితావస్థను తుల్య మొనర్చలేదు. మను చర్మితలో, బవరు(డు వరూధినికో మాటలాడ 

మొదలిన దిమొదలు [కమ్మకమముగా నాతనినమాధాన ములు సం్యగహములై చివరకు 

మౌనము దకు భూషణము లై నవి. అట్టియెడ [వ్రవరునిచివరి వలుకుల నతివి సృతముగా. 
(బపంచించుట వెద్దనమతము కాదు కావున, మ త్తెభమున రచించుట జరిగినది. (౫.82) 

వృత్తము వేరై నను వెద్దనమారన పద్యములోని ““రేవునుమాపు' అను తెలుంగునమాన 

మును, నోరార తనపద్యమున( _బవరునినోట పల్కించినా:డు. మారనరచనలోని_ 

“ వినుము దర్భలు నరణులు వేదికలును 

నగ్నులును నాకు గరము |వీయం జొనర్చు 

గాని యొండందు( |బీయ మెద6 గలుగ దనిని” (మారన. 4.244) 

వాక్యమును మక్కువతో. గైకొని ''నాకరణుల్ దర్భలు నగ్నులుం | బియములై న 

ట్రన్యముల్ కావు” అని | వబంధపవరునిచేత నొక్కివక్కా ణింపంజేసినాండు. మారన 

పైవాక్య మమూలకము, వెద్దనకు మార్గదర్శక ము 1 

ప్రతములైన స్వరములను వృత్తాదియందు నిలివి రచించు ఉత్పలమాలాదివృ త్రము 

లను చెద్దనయు మారనవలె నభినివేశముతో రచించెను.** మారన యొకటికంటె మించిన 

భావముల నొ కేపద్యమునందు నిముడ్స యత్నించినఘట్టములందును, ఒగ పాత మాట్లాడిన 

మాటలు వర్ణించి కథాకథనమునుగూడ నా కెవద్యమున గూర్చి రచించినపట్టులందును 

పెద్దన సాధ్య మెనంతవజకు వానిని వేరువేరు వృత్తములుగా (వానెను.*ేడి వద్యగ తులలో 

వై శిష్టమును థావానుకూలముగా మారన బకటింప వానిని వెద్దన సందర్కోచిత ముగా 

వినియోగించిన వట్టులును గొన్ని కానంబడుచున్నవి.** 

మారనయనువాదమున గాన(బడు కొన్నిపదములును, సమానములను, పెద్దన 

[గహించె నని కొన్ని యుదాహరణములు చూవవచ్చును,** కావానుకరణముల కం గూడ 

కొన్నిపట్టుల నుదాహరణముల( జూవవచ్చును.ేే! 

41 ఉదాహారణమునరకు6 బూడుడు :- మారన, 4.215 ; మకు. 1-70 మారన, 4.280; 

మను. 8.102 

4౨. మారన. 4.214; మను. 1.51; 159. 

ఎ 4215; ,, 167; 68; 89; 70: 71; 72. 

48. మారన, ఢ.2రెరి ; మను, 1.60. 

44. ఈ (ర్రైందివానిని సరి పోలిచాచిన శ ఏసామంము కొంత కాననగుమ. 
™ ఇ చో 

మారన. 4.216 = మను 1.76 మారన. 5.51 == మను 4.98. 



vt RY) య్ మార్క్యుఐడయవురాణము 

ఇక్లున్నో విధముల వెద్దనవై మారన పభావము వద్యరచనమునందును గల దని 

చెప్పవచ్చును. కాని, అల్టసాని వెద్దన పద్యశైలిలో మారనకంటె వేయిమడుంగుల 

యధికమైనవా(డు. కావున నేను మొదట మనవి చేసికొని నట్టుగా నీయంళమున వీరిరు 

పరి లత్ష్యుములు భిన్నములు, సాధనలు భిన్నములు, సాధనములు భిన్న ములు ! కొని, 

వీరిరువురికి వస్తు వొక్క_టి మైనది. మూలాతిరి క్రములెన కల్పన లిరువురును న్వశకా 

నుసారముగా( చేసినారు ఇరువురును శిల్ప దృవ్షియు, రసద్భుష్టి యు. గలవారు కావున 

వన్తునాయకొరనశిల్చాదులందువలె పద్యరచనాశిల్పమునందును మారననుండి వెద్దన కొన్ని 

గుణములు (గహించియుండె ననుటలో వి(ప్రతివ త్రియండదు. కొన్నియెడల మారన ప్రకటిం 

చినశిల్పములకును, పెద్దనపోయిన పోకడలకును కవిితయాదిమహాకవుల రచనలయందు 

మూలములు కనంబడుచుండును : కావున మహాకవుల మార్గములం దిట్ట సామ్యములు 

కనవచ్చుట సహజము. వా రొకరి ననుసరించి రనిగాని, అనుకరించి రనిగాని, 

అనువదించి రనిగాని, సంస్కరించి రనిగాని మనము పెర్కొనునప్పుడు వారిపట్ట ఎట్టి 

లఘ్వలఘుభావములను (బక టించున్నట్టు కాదు. కవితాశిల్పఘంటాపథమున వారు వెచిన 

పదముదలను బోల్చికొని వాని రేఖా విన్యానములను పరిశీలించి యవ్యకానంద వి శేషము 

ననుభవించుటయే వరికోధన ఫలితము. కావున మారనమహాకవి నడచిన జాటలోని వద 

చిహ్నములను వెద్దన చూచెను. వీలై నచోట్ట ఆపదములవై తనపదములనుంచి యడుగు 

వై చెను. | వథానముగా( దనతోవన తానె నడచెను! ఎట్టు నడచినను, వెద్దన యుక 

రికి. |దోవ( జూవింపంగల వెద్దయే కాని యొకరి యడుగుజాడలలో(బడి యిడుమల( 

బాలగు బడుగుమ్మాతము కాండు | 

ఉపసంహారము : 

ఆం; ధక వితావితామహు(డు (పథమాంధ_పబంధమును చతురవచో నై వుణ్యము 

నెరవి రసోదంచితముగా నిర్మించెను, అతని రచనకు నం సృతాం ధోభయ మార్కండేయ 

పురాణము లెంతయో యువకరిందినవి, వస్తుపాతరసననిర్య్వహణమునందు సంన తము 

నందలి చెలిమిని, తెలుగుపురాణమునందలి నిగును దీసికొని పెద్దన తన |వబంధమున 
నౌచిత్యపోషకముగా ననుసంధించి వివేకము |వక టించెను. అంతటితో నాగక యమూల 

మారన. 4.220 == మను. 1.75 మారన, క్.లిరి == మను, ర్ క 
» 4219 = ,, 1.77 , 547 = ,, 5.28.29 
ఎ, 4.288 — ,, 249 , 558 = ,, 6.17 
, DA — ,, 4.77 , 557 — ., 8.19 
», B08 = ,. 8.97 », 588 = ,, 8.54 
,, 5.82 = ,, 4.903 అవ, లిక్ జూ ,, 1.79 



జీ 

మును, వర్హ నములు చెసి, స్వేయ_మతిభావ్యుత్పత్తులను : బదర్శిం 

చె ర రాశో క్రవిధమున( గావ్యజీవితమును నిర్వహించి, దాని కొక 

విపులరసాక్ళతి నందగించి, సాహిత్యరంగ మున నొక యుజ్ఞ్వల స్థానము కల్పించి శాశ్ళత 

క్రీ 

సాంరోచిషమనువృత్తాంతక థను సంస్కృతాం్యధవురాణ_పబంధములుగా నిర్వ 

హించినక వులు మువ్వురును చిరన్మరః శణీయులె, సంస్కృత పురాణక ర్ర రచించిన స్వారో 

చిషమనుచరితము చదువుచున్నప్పుడు | వశాంతగంధీరనరో వరమున నిర్యాతనిర్ణల రాకా 

నిశియందు యానపాతమువె( బయనించినట్టును, ఆంధ పురాణక ర్రరచనము పఠించు 

నప్పుడు మందమలయానిల _పెరితము తై లన తరంగ పుంజములమర్య నూయలవకె నోల 

లాడుచు బయనించుచున్న ట్టును, ఆం.  ధ(పదింధక ర్రరచనము చదువుచున్నప్పు డా నరో 

వరతలము నప్పుడప్పుడు స్పృశించుచు నాతిదూరముగా వాయువిహోర మొనర్చు విహంగ 

మువెం బయనించుచున్నట్టును తోచును. ఒకరిది నహజనిర్మలగీ ర్వాణవాగి భాతి చెల్లి 

విరిసినరచన ! మణియొకరిది ఆంభవచ$ఃల్రీ పెంపు విల సిల్పీన శిల్పరచన 1 మూడవ 

వారిడి చతురవచోవిలాసాలంకారగంభీరచన | గీ ర్వాణపురాణకథా నవంతిని( చెలు(గు 

నేల కవతరింపంజేసిన భగీరథవలు డు మారన! దానిని స్యవవతిగా, దీర్చిదిద్ది 

యాం;ధ|పబంధ మండలి సస్య శాశ్రమల వేసునట్లు చెసిన పుజ్యమూ ర్తి వెద్దన : 



కువలయాశ్చ పరిక్రమ 

వదునేడ వళతాద్దితాలియుషన్సులలో నవరము చిననారాయణకవి కువలయాళ్వ 

చర్మిత మను చేర న్ రొక|పబంధము రచించెను. బుతధ్వజు. డనురా జు కువలయాశు్య( 

డను పేరం గీర్తిగాంచి పరమవతివత యైన మదాలనకు భర్త యై, అల్మరునివంటి 

జ్ఞానయో గికిః దండి యె తరించిన మహనీయగాథ మారం డేయమహాస్త స్తరాణమున' 

(బసిద్ధాచెందియున్నది. దానినుండి యూకవి మదాలసా వివాహపర్యంతము గల కథను 

(గహించి [ప్రబంధముగా వినిర్మించెను, 

సవరము చిననారాయణ నూర్యవంళనంజాతు(డై న క్షక్రియు(డు, కాశ్టోవగో[తు(డు. 

ఇత (దు మదనగోపాలకటాక్షవీక్షణనమాసాదితనకలకి వితావై భవు( డనియు, శతగోవ 

తావసేెందచరణారవిందనంచలన్నాననమిళిందు( ద య్య, సంతతభారత భాగవతాది 

(శవణానందు. డనియు, గామినీమనోహరరూవరేథావిజితబై తు: డనియు, జాతివారాాకవి 

జనామోదసంధాయకు6 డనియు సీకా వ్యమందలి యాళ్యసాం త్రగద్యలవలన( దెలియు 

చున్నది. ఇత? డీకావ్యమును తనబెంపుడుతం।డి యెన నారాయణభూపాలున కంకిత 

మిచ్చెను. 

ఈక వి తనకావ్యావతారిక లో కువలయా=ళ్వచర్మితము బహువిధకథావిచిత 

మనియు, నరనజన సేవ్య మనియు బెరా) గానియుం డను. ఈలడ్షణములు వాణక థకు( 

గూడ నమముగా వర్తించును, బవ విధము లైన పాత్రలు, వానిచి త్తవృత్తులు, చిత 

విచితము లైన నన్ని వేళములు, రనభావనమంచితము లైన క థార్థములు, ఈకథయందు 

నైజము లె *యొష్పుచున్నవి. నరగంధ ర్వోరగమను జదేవజాతుల కు, జెందిన పాత 

లిం దుండుటచే( [బకృతివై విధ్య మేర్పడినది. భూతలరసాతల కై లాసాదిలోక ములందు . 

నన్నివళములు కల్పింప(బడుటచెతను, దనుజమాయ, దై వమహిమ, స్నేవాఫలము, 

ఆతిలోకాళ్ళశ కి క్రి మొదలగునద్భుతాంశము లి విందు( జేర్పణడియుం దుటచేతను హృదయా 

హోదకరము లై లెన విచితకథానన్ని వెళము విందు వెలసినవి. వీరశృంగారాద్భుత కరుణ 

రౌ[దాదిరసము లిందు పోషింపంబడినవి. కావున రసికుల కానందదాయక మగుచున్నది. 

పుఠరాణములందు కువలయాశక్వుచరిత జడోపాఖ్యానాం ంతర్గత మైన యొకకథ. 

అది నంన్కత పురాణమున నై దధ్యాయములందు 980 శోక ములలో రచింవయణబడియుండ 

మారన 155 గద్యవద్యములలో నాం! ధీకోరించెను, దానిని చిననారాయణకవి గ కొని 

దాదాపు 700 గ ద్యవద్యములుగల యైచాళ్వానముల[ పబ౨ధ ముగా నిర్మించెను, మూలము 



ల్ టట ఇల గా జ బ్లో 

తువలయాళ్వ చరితము CN Ee Ur 

కంటె దాదాపు నాలుగురెట్టు వెంచి రచించిన యీపబంధమున[. గవి కథయందెకాక 

కల్పనలయందును, వర్గనలయందును వి స్పతి సాధీంచెను. 

ఇల్ 

కావ్యకి థారం భదద a యము దరాణమూలమును సూచించుచున్నది : 
ల్ 

సవరము చిననారాయణకవి కువలయాశ్వాచరితమును మార్మండెయపురాఐము 

నుండి గై క కొనెను, కాని, యూవిషయమును గంఠో క్గా. దనకావ్యమున( బేరొనలేదు. 

దానికి గారణ మూహించుట సులభము. కువలయాశ్వుచరి తము (సిద్ధము కావున నది 

మార్శండేయపురాణమున నున్న దని _వత్యేకించి చెప్ప నవనరములేదు. దానికితోడుగా 

నీకావ్యక ర్ర యల్పసాని వెద్దనవలె మార్కండేయపవురాణో కపకారము కథ చెప్పవలె నని 

యెట్టినియమము వెట్టుకొనలేదు. బహువిధకథావి స్రరముగా( గావ్యము నిర్మించుట యితని 

అత్యము. ఆలక్ష్యమును సాధించుట ౩ మూలకథ నిత6౭డు వెక్కువిధములుగా మార్చను. 

(కొ త్తకల్చన లెన్ని ంటినో యందు జేర్చెను, కావ్యవస్తువును మిశముగా( దీర్చిదిద్దెను. 

_పథ్యాతమి శేతివృ త్తములకు మూలమును బేర్కొనకుండుపరిపాటి కొన్నిపాచీనకా వ్యము 

లందును గానవచ్చుచున్నది, 

కొవి కావ్యక థామాలమును గంఠో కిగా( జెప్పకున్నను అంతర్నిదర్శనములను 

బట్టి మన మూహింప వీలగుచున్నది. మార్క్హండేయపు రాణాంతర్గత మైన కువలయాశ్వ 

చరితము ధర్మపత్షులు జై మీనిమునికి( జెప్పినది, చిననారాయణకా వ్యమందును అవ్విహ 

గో త్తములే కథ చెప్పినట్టు చెప్పంబడియున్నది. 

ఉ. శ్రీమహితంబు భారతవిశేషక థావిధము న్విహంగమ 

(గామణు లేర్పడం బలుక (గా విని భావనిరూఢ హర్షు( డె 

జెమిని యాబుత ధ్యజునిచందము లందము లయం దెల్పర 

య్యా! మణీ యాతండే కువలయాశ్వు. డనంగ. (బసిద్ధిగాంచుటల్ . 

(కువ. 1.87) 

ఇది కువలయాళ్యచరి త కా వ్యక థారంభ వద్యము. ఇందు గమనింవందగినయంశములు 

మూడు కలవు. ]1. ధర్మపక్షులు జైమిని క్రీకథ చెప్పెనని వురాణకథావ కవన క్రిం 

జేయుట, మూలమునం దిదియొక యుపాఖ్యానములోని యంతర్జాథ. దానిని జడుండు 

తం్యడికి. జెప్పెను. తజ్జడ[పో క్ర కమెనకథను పురాణ పవక లై లైన దర్శవములు జై మినికి( 

జెప్పెరి. ఆవిధముగా మార్కండేయవురాణ, పో క్ష మైనది. చిననారాయణవాక్యములను 

బట్టి యత(డు గహించినక థ మార్కుండేయములోనిదే యని స్పష్టము. దీనిని (ధ్రువ 

వజచు మణీ రెండంశము లివి; ఏ. బుతధ్వజుండు కువలయాశ్యు( డను పేర 

నెట్లు _వసిద్ధిగాంచెనో వివరింపు మని యడుగుట. అట్టు కథ చెప్పుట మార్కండేయ పురాణ 

వనిద్ది దానిని నివణముగా( బృచ్చకునిచే నడిగింది చిననారాయణ తన కావ్యకథా 

కాత ర్యమును నూచించెను. మూడవయంశము _ పతులు భారతవి*షకవావిధానము 

జై మినికి( చెప్పినతరువాత యీక థార్ధముల నుగూర్చి | కోత _పళ్నించె ననుట ఇది మార్క 



Ct [1 న ర లీ క్ ళ్ q ఫ్ క్రో 

డేయపురాణమున6 గువలయాళ పచరి తము చెప్ప(వడిననందర మును నూటిగా నూచించు 

చున్నది. నిజమునకు కవి యీాయంశమును జెవ్నక పోయినను కావ్యక థకు టోపమేమియు 

లేదు. కాని, దనకావ్యక థా మూలము లగు పురాణార్థలందు. _బకటించుచి త్తశుద్ధియ యత 

నిచే నట్టు వాయించినది. “నంతతభారత|శవణానంది పారవళ్య మామాట అనిపించినది. 

కావున కువలయాశళ్యచరిత కథారంభపద్యమే యీకావ్యమునకు మార్శ_ండేయపురాణము 

మూల మని స్పష్టవజచుచున్నది, 

[ప్రబంధము లోని (చధానక థాంశ ములు మార్కండేయపురాణో క్రము లైనవే : 

సవరము చిననారాయణక వి విరచిత కువలయాశ్వ్హ ప్రబంధ మపూర్వుకల్బనావి శేష 

మహనీయ మైన దనియు, కల్పనాళ క్రియం దీత(డు కళాపూర్ణోదయక ర్రనే యతిళయింద( 
గలిగాననియు సలువురువిమర్శకులు ప్ర పశంసించిరి, కాని, యందులో। గొంత యతిశయో క్రికల 

దనుట నిజము ! పింగళి నూరన కల్పితగాథను నిర్మించి యపూర్వ్మపతిభ | బకొటించెను, 

చిననారాయణ మి_శతివృ త్రమున( దన కల్పనాశిల్పమును వెలార్చెను, ఇందు సూరన 

మార్గము నమ, గకల్పనామహనీయో మనుట నిర్వివాదాంశ ము! అంలేకాక సనూరనకల్పన 

లౌత్యమునకు గీటురాళ్టు : చిననారాయణకల్పన లన్నియు నుదాత్తము లని చెప్పలేము, 

కావున నితడు సూరనవలె నుత్తమ శిల్చి కాడు. . 

పంల నిర్మించిన కల్పనాశిల్పమందిరమంతయు మార్క ండేయ 

పురాణకథయందు న సిద్ధములై యున్న పదిమూల సంభముల వై నాధారపడియున్న ది. 

పునాది పురాణక ర వెచినదీ భవననిర్మాణము పబంధక ర చేసినది. 

చిననారాయణక వి. గ కొనిన మూలకథాంశములు : 

1. బుతధరజు(డు నాగకుమారులతో( జెలిమి యినర్ప్చుట. 

2 పాతాళ కేతు(డు చేయ దుండగముల క *ర్యంజాలక గాలవమహర్షి _కుచ్ధుః డగట్, 

ఆకసమునుండి కువలయాశ్యము దిగివచ్చి మునిముందు వాలుట. 

ల్, ఆకా శవాణినిర్హేశాను సారము గాలవమహర్షి కువలయాశ్వామును బుతధ్వజున కిచ్చి 

తనయా శమమును రక్షింప వేడుట. 

4, మదాలసావృతాంతము కుండలతో ( జెవ్పీంచుట, 

బుతధ్యజు(డు రణమున( వాతాళకేతుని వధించుట; మదాలనను బర్మిగపాంచుట. 

తాళ కేతుం6డు కపటమునివృత్తిని 7 కొని బుతధ్వజుని మోనగించుట 

నాగకుమారులు బుతధ్వజుని విరహబాధను తండి కెరిగించుట. 

ఆశ్వతరుండు శివునిదయవలన మదాలనను బుత్తిక గాం బొంద! గలుగుట, 

నాగ కుమారులు బుతధ్వజుని నాగపట్టణమున కుం దెచ్చుట. 

బుతధ్వజున కళశ్వతరుండు మదాలన నిచ్చుట. 

కథ వంచసంధియుతమును, సుసంబద్ధమును నగుటకు మూలమున నీవదియంశము 

లెంతయో తోడువడుచున్న వి. చిననారాయణ వీనిలో దేనిని వదలలేదు. అందుచే మూల 
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కథకున్న సహజమెన పొంకము ; పబంథమున. జడలేదు. అనంగా కువల అయాశ్వచర్ని! త 

దుపయుక్తము లన [_పథానక థానూతము లన్నియు వురాణకథనుండి 

వనియే ని భావము. రసాదిద దృష్టితో నీ వబంధమునం. జేయ(బడిన మార్చు 

బర్పు లన్నియు మాలిక ము లన వురాణకథాంశముల కువసా గ్రారకి ము అనియే 

తాత్పర్యము : 

పురా ణ| వబంధక థల స్వరూవస్వభావ ములందు భెవముకలదు : 

మూలమునుండి (పధానకథాంశములను కవి గెకొనినను వాని క పూర్వక ల్పనలు 

జోడించి (పబంఫక థను నిర్మించియుండుటచే నాకృ్యతియందును, స్యభావమునందును 

అది మూలక థకంపటె( బెక్కువిధముల భిన్నమై భాసించుచున్నది. మూలక థలోని కొన్ని 
యంశములను గ కొనకుండుట జేతను, అంగభూతములై న యంశముల నత్యంత విపుల 

ను, నూతనకల్పనల నధికముగా. తడొవి వ్పించుటచేతను, అంగాంగిరన 
ఆర్ 

య 

బొవణము మూలానుగగణముగా నొనర్పకహోవుటచెతను, క థయొక్క_న్వరూ వన్వభా 

వములు సామాన్యముగా మారుచుండును. నవరము చిననారాయణ లక్ష్యము పురాణక ర్ర 

దృష్షికంచె నము టచె కథ నతందు తనయిచ్చవచ్చినట్లు మార్చుకొని కా వంము 
ఆ రా అ 

రచించినాండు, 

అకథయందు (పథాన పతిపాద్య విషయ. మలరుునిజననము, 

దాలగ సాకువలయా స్వల దాంవత్యము. వారివవి తజీవసంసా నాగార 

బింబ వతిబింబరూపమున థాసించె నని చెప్పుట యాకథా 

(డు యె, త తాతా శ్రమధర్మతయమునకు నంగ మస్థానము, 
a 

తాత్సర్యము. బుతధ్యజు( 

అతనితం|డి యగు క తుజిత్తుని న నవనకర్మాచరణది క్ష యు, తహోధననంరక్షణదక్షతయు 

నతనియందు( బూర్జ ఫలరూప మందినవి. మదాలన గంధర్వాంగన, “అత్యనువమరూవ 

యావనమదాలనమానని యయ్యు6 బరమపతి వత, భ రృమరణవార్త చెవులసోకి 

నంతనే వంచ్శపాణము లొక్కుపరి వీడిన వరమసాధ్యి. ఆమె మూర్తీభవించిన నతీ 
ఆలీ 

ధర్మము. ఈక థయందు మదాలన రాక్షనమాయవలన మోసపోయి విగత్పాణ టె యెనడి, 

ఆపై గొంతకాలమునకు అశతరునితదోదీక్షకుభల మెన శివాను|గ హమువలన( బున 

రుద్భవించినది. ఆమె జాతిస్మర యు, పఠమయోగినియు, యోగిమాతయు నున ట్రశ్వ 

తరుండు శివునివలన వరములు వడ నెను. ఏత తృుతిగా శాద్ద్ధమునం దు౨ంచంబడిన మధ్యమ 

విండమును భుజించి మదాలసాజననధ్యానపరుండై యతడు మదాలసనను తనమధ్యమ 

ఫణమున నృజించెను. స్వభావతః వూర్వజన్మమున సతీధర్మమూ ర్రియె యున్న మదాలస 

పునర్శన్మమున ధర్మళర్మడి ప్రీతో పొటు జ్ఞానది వ్రీనిగూడ పొంద(గలిగినది. ఆమె మజల 

కు వలయాప్టుని. బొందినది. మదాలనసాకువలయాళ్వుల పథమనమాగమము ప్రవురుష 
లో ఎ ఫి 

విశిషివర్మ సమా టన ము, రి పు సన్ఫమాగమము ధర్మక రువానములసంవుటక రణము. 
రు 

సై 
_ 

en 
ధల 

కథలో. 'ధమనమాచెంమును. బుతపావి లేదు. పునన్నమాగమానంతరము వారికి 
(ar కి 
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6 లో ముగ్గురు మదాలసా వబోధమువలన యోగులును, 

శానులును నెరి. వొడవటివా( డలర్చు_(డు, పువలయాళకుం€ డతసికి, గర్మమార్ల మువదే 

శింపు మని భార్యను కోరెను. ఆమె 

కువలయా శమ మన3 వతివింబమును నెన 

చేసెను. దానివలన బరంవరాగతమును, 

t ర్మకర్మదీశునిరతి యలర్మ్కునకు అభించినది. 

కొర్యము జ్ఞ జ్ఞా నఫలము నొందనిచో జాన 
మో 

న ల ఏ . సాచి శ 
సందేశము నంగి, పతి షః మొనర్చి, పుతుని కిచ్చి భ దతొం గలసి తపొవనమున 

౮ z క ఆ 

కా వేగిన ది. కొంతకాలముత రువాత కీరా జలర్కు.నీవై దండెత్తి వచ్చెను. అతని నెదురించు 

శకి యలర్కునకు లేకపోయినది, నిర్వేదము జనించినది. మాతృనందేశము నాతండు 

పఠించినాండు అతనికి వివేకము జనించినది. దతా। తేయు నాశ్రయించి బోధ నంది 

నాడు. అతనికి దివ్యజ్ఞానము ను స్ఫురించినది. ఆలర్కునియందు ధర్మకర్మదిక్షాసిరతియు 

ది 
జ్ఞానతృష్ట్షయు( బరివ క్వమ చెందు జీవసనంసా గ్రారము తం|డివలనను, తలివలనను సిదిం 

య రా ం 

దని చెప్పుటయె పురాణ తాత్పర్యము : 

సవరము చిననారాయణ కువలయాశళ్వ చరి తము నీద్భష్టైతో నిర్మింపలేదు, మదాల 

కువలయాశ్చుల వివాహమే యితనికావ్యక థానిర్వహణము. బుతధ్వజుండు కువల 

హాశ్వు. డెట్టయె నో నిరూవించుట కథాప్రయోజనము. బుతధ్వజునకు గాలవమహర్షి 

కువలయ మను వెరు గలిగిన సూర్యద త మగు నొక వయశ్వము నిచ్చి పాతాళకేతువును 

సంహరింపు మని వేడెను. అత, డాయశ్వము నెక్కి గాలవా్రమమున కేగి పాతాళ కేతు 

వును యమన సంహరించెను. దానితో, గువలయాశ్య పదానమువలన జరుగవలసిన 

(పధాన్నప పయోజనము సమకూరినది. బుతధంజునకు, గువలయా స్వ డను వసిద్ధి 

వచ్చినది. కాని, పాతాళ కేతునంహారముతో పాటు మదాలసా పణయమును, దాళకేతుని 

తోడి విరోధమును గువలయాప్వునకు నం|వా ప ప మైనవి. తాళ కేతు. డానురదీమాయచే 

తనిని మోనగించి, మదాలసను హరించెను. అతడు విషాదఖిన్ను ( డయ్యెను, నా 

కుమారుల _వేరణచే నశ్వత రుండు శివుసి( దనగాన పొండిత్యమున మెప్పించి మదాలనను 

సాధించెను. అత(డు కువలయావ్వున కామె నిచ్చి వివాహము చేసెను. కావున కువల 

యాశ్వ్య పదానమువలన' గలిగిన కార్యారంభము వీవాహముచే( బరిసమా ప్రి యగునట్న 

చిననారాయణక వి కథాసంవిధానమును రూపొందించుకొనినట్లు స్పష్టమగుచున్నది. 

జ పెపురాణ వబంధక వుల కథావిధానములను బరిశీలించినవో నీకిందిఫలితాంళము 
నారు స 

1. వురాణమున( గువలయాశ్వుచరి త మలర్బోపాఖ్యానమునకు బూర్యరంగ ము, 

అది యలర్మ-జన్మవడాననిర్యహణముచే సార్థక మగుచున్నది, (పబ బంధమున  తువల 

యాళశ్వచర్ని తము నస్వ్యయంసంపూర్త మైన స్వతంతకథ, ఇది క థావిజనిర్వహశముచే 

2. పురాణకథానిర్మాణతాత్చుర్యమును పబంధక ర్త ' గహింపలేదు. దానివలన 
ట్ 
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౮ జ వ బి య న జ సట Cpe మె శ 
మూలకథానము అని,యు నిందు గ కెనంబడలదు. వానిసానమునం ఎ 

థ్ క్ మయా థి 
అనె టో ” శా నాటి ల లో 

చర్చ బడినవి. దానితొ క థాను పన్యభావములు మాదినవి, 

లో గి § Er గ భరో ¢ ౭ ర్ 

మిశ్రవస్తువునందు నూళ్ళకల్పనలను కడుజాగరూకతతా నిర్వహింప వలెను. 

మూలమునందు కొన్నెగ న్నివళము లుండదును. వాని నాకవి యుకపయోజనమున కను 

వుగా ననునంధీంచియయుంతును. వానిలొ *నేవై న యనౌచిత రాములు దొరలినచో6 తరువాత 
క ఎవం 

జ న అప నై చ నాకథను జవటు మజథియిు 
రు 

మ కవి వి వానిని సవరించి నూత్నకల్పనలు చేసి వస్తువును నర్వాంగ 

సుందరముగా నొనర్పవచ్చును. అట్టుకాక మూలమునందలికల్పనలు నిర్దుష్టములై 

యుండగా దరువాతికవి తాను _పత్యెకము అగు కొన్ని కారణముల చేత కథను మజ యొక 

విధముగా జితింప నెంచి వాని నానూత్నక థావిధానమున. దన కనుకూలముగా నదయో 

గింవం దలంచుకొనినచో మజియు నథిక మైన శదతీసికొని వానిని దగుమార్చులతో 
= 6 

ల్ లో ఒరలో కం త 

నారకముగ( గలి దేవ వలసి యుండును, ఆటుచియనిదో. గల్పనలు నీరర్థకము లగును, శో 

చిననారాయణకావుమున నిట్టు గార్భక్యమును గొల్పోయిన కల నలు కొన్ని కొలవు 

l. పబంధమున కువలయూశ ఇక ల్పనము నిష్ప్రయోజనము ; 

కువలయా శ్యోచరి మున కువలయాశ్వమున క ధిక పాముఖ్యము కలదు. పురాణము 

నందు తత్క్మల్పనము సార్థక ముగా? జేయ6బడినది; సామర్థ్యములో నిర్యహింపె(జడినది 

గాలవు'డను ముని మాననతవరు(డై ప మాచరించుచుండెను. పాతాళ కేతు? డను 

వేశం సిం హసింధురశార్దూలాది వనచరాకారములు దనుజు( డాతనియాః శ మమున( Ee 

వ భ్ 

త 

బి 

గ్న మొనర్పుచుండెను. ముని స్వీయకోపానలమున ధరించి, యతని మనస్పమాథిని 

దానవుని భస్మ మొనరింప సమర్థుండ య్యు, ది పోవ్యయమున కోర్వుక దుఃఖితు(డై నభము 

వెపుచూచి నిటారు నిగుడించెను. అవు డంబరముసుండి దిగి యొకయశ్వరాజ మాతని 

మెదుట నిలువంబదెను. ఆవెవటన యళరిరవాణి యిట్టని మానెను, 

చ, చవి యినసంగె న్ఫునిశ్యోర : తుదంగము వ్ కిది సత్త్వ్రసంపద 

” —_ లో ల జ 

నువలయ మెల పెల్మి న _గుమ్మరు నీఫల. బర్వతంబుల గ్ 5 Te 
నివి నతలంబున నృకలదికుు.ల(జె క్కు సెమర్చ కెందునుం 
ఢి 

దవు లొకయింత లేక నతతంబు( జరించు సముల్చనద్గతిన్. (మారన. 2.250) 

ఇందు కువలయా ఖ్యాళముయొ క కువలయనంచాతఠ రసా మర్థ్యము కీ ర్తింపంబడినది. ఇంతటి 

(స మెందులకు( గోల్పింసయజడినదడి ? గాలవుండు (వతదీష్షావరుండు, 

అత డా శమపదమునుంది కదలండా. పాతాళ కేతు డానుడీమయచే నున్న చోట 

ఉండక యె తినరూవ మెత్తర సంచరించు మాయా వి 
లో చా న లో 1 టో ల శ టో 

న్ ఇ శ ఇ టి వాహ నో ల చ క. క | yw 

వలె నని నంకల్సించేను. నభమువంక చూచెను. కర్మసాకికి జడదారివై 



ర 
మార్కండయపురాణము ey C3 0౯ 

జాలి కలిగినది. మహనీయశ క్రనమన్విత మెన యక పము నాత(డు సృవ్షించెను, దానిని 

బుత ధ్యజున కిమ్మని యాదెశిం దాని నధిరోహించినవాండు భూతలరసౌతలాది 
నర్వలోకముల_దు జల గిరిభేదములేక నిరామాటముగా ననాయానముగా సంచరింప. 

EC) 
Eu గో 

గలడు అతిలోక బెరుందెన ముత ధ్యాజున కట్టీ గమనళ్ కిగల యశము లభించినచో 

నతని కెదురునిలుచు దానవు డెవ్వండా నుండ (డు అత(డు భువన రతాదత్తు(డె 

వఎలమంగలండు. దానివలన నమరమునిలోకములు నిష్క్టంటకము లగును. ఇ టానురి 

కిని కీకొనుట కేర్పడిన యశ్వశ కి కథలో రెండునందర్భములందు (పయోజన సిద్ది 

వడసినది. వరాహరూపధారియె గాలవా శమమున( [బబెళించిన దనుజుని వెన్నంటి 

నహనయోజనము లతిరయమున. గువలయాశ్వు. డాయశ్వసహాయమున వెడల(గలిగాను, 

తిమిరపటలపరివృత మైన ధూవివరమున నావరాహము పాతాళమునకు. దిగంబడిహపోగా 

దాసి్వె-ట నత(డును అశ్వళ క్తి కిచి నరుగ6గలిగెను మదాలనను వివాహమాడి నువ 

చరి 

ఆయుదమున( దురగ మతని కండదండ యెనది. ఆత లయాజ్వుండు తండి 
కాలా —_ 

ము పూర్వాహ ములందు లోకనంచార 
డో 

నదు,చు మునిగణతపోరతక్షణ మొనర్ప్చుచుండను. అట్టిదినచర ఏం. తాళవేతుండు 

వ 

నగరమునుండి భూవివరము ద్వారమున వచ్చున సమయమున రాతను? డెదుర్కొానెను. 

"ండ రు వ 

జే 

కమునుండి మదాలసానమేతు. డ భూలోకమునకు. జేరుట కాయశ్వము 

కోడువడినది. ఇట్లు పురాణకథలో నశ్యమున కున్న పాతాళలోకగమనళ క్రియ 
ల! 

గువలయనంచారశ కియు సద్వినియోగ పజణుప(బడిన వి, కావున శ్వాస మర్థ్యకల్పనము 

ఇ 
అలో 

Ux 

hi pe 

2% 

సై ల ఈ పబంధమున నళ సకల్పనమున కొట్టి న గ ర్ధ్క్యము కలుగలేదు. దానికి బెకు 

కారణము లునా వి. మొట్టమొద టియు, ముఖ్యమైన దియనే న కారణము చిననారాయణకవి 

కపోవుట _ లెదా _ గుర్తించియు వానిని 

బుచేయపత పోవుట. ఇం దెదియెనను విజు మననం నందుకొన(జాలదు. రెండవ 

డి భూతలమునకు( దరలించి, తూరు మునుం 

డును, పాంన్యావతుండును, మాయావియ నన యుకభూనాయకునిగా నతనిని. 6 జ తంప 

జ. 

ఫొ రాణికక థాకల్పనలనార్థక కరము గు 'ర్రింప(జా 

దానితో పవలయాక్వమన కున్న పా, శలొకగమన శక్తి నిరుపయోగ మైనది. గాలవ 

మహర్షి పాతాళకేతుని యాసురమాయ లకు కుద్దు( డయ్యు త హోవ్యయ మొనర్చుక శై 

యుకు డగు కువలయాన్వని నాతనిని నంహరింవ నిర్హేఃంచెను. ఆతండు స్వీయభుజబల 

వరాక్రమముల చేతనే దానవుని నంహరిచెను. అం దశషముయొక యత్యంతావస 

రము రాజునకు కలుగనే కలుగ లేదు. ఇట్టిప పరిస్థితులలో నళ్యకల్సనము నిరర్థక ము. 

కాని, చిననారాయణకవి యశంఠక ఎన మొనర్చెను. అది యాకాశమునుండి దిగినప్పుడు 

న కొ డ్రి యున్న ద దనియు, దానిని. జదువగా నతువగము 



కువలయాశ్య చరితము ర్ం 

సూర్యునిచే నంపంబడిన దనియు, 'భూవలయసేమ. దిరంబునం జుట్టివచ్చు! గావున” 

దానికి కువలయాఖ్య కలిగ నని తెలిసెననియు వర్ణించెను. (పబంధమునం దశ్యమున 

కసాధారణశక్తులు లేవు. ఉన్నది జవళ క్రీ యొక్కటియే. అదియు. కథయందు 

సౌర్థకముగా నిర్వహింవంబడలేదు. గాలవు 6డు బుత ధ్వజున క్శ్వము నిచ్చి యాాశమ 

సంరతణము సేయ నర్థించెను. రాజు మునివెంట బయలుదేరలేదు సరికదా! ఒకరాతి 

నగరమున వి శమించి, మరునాడు నూర్యోదయమున ( గాసి యశ మెక్కి కదలలేదు. 

అది యట్టుండ నశ్వవేగ్యవభావమున క్షణకాలములో నాత( డాబు ష్యాశమమునకు 

వెళ్ళినట్టు కవి వర్ణించెను. అట్లు వెడలి సాధించిన (పత్యేక పయోజనముకూడ కానరాదు; 

గుడారములు వైచుకొని యొుకరాతి ని దించెను. కనీసము మరునాండు యుద్ధమం. డ 

నను ఆవాజి నైపుణ్య మిసుమంత బయలువడునేమో యనుకొననదీయును కానరాదు. 

అంతఃపురమున నున్న మదాలస మాయమై పోయినప్పుడు మననున రాయిపడి రాజంతః 

పురమున మూగనోము పట్టి కూర్చుండక కువలయాశళ్వము నెక్కి కువలయమంతయు 

గాలింపవచ్చును కదా! అట్టు జరుగలేదు. ఆద్భుత జవళ క్రి గల యశ్వ మొకటి తన 

కున్నట్టు రాజునకు గుర్తు లేదు. కవి కంతకుపూర్వమె స్మృతిలేదు. (పభాకరుని (వభావ 

మున (బభవించిన యాకువలయాఖ్యాళ్వ ప్రభావము పకాశించుట కవకాశ మీయక అది 

యంధకారమున న ణగారిపోవం డజేసినాండు. పబంధమునందలి యశ్వము జాత్యశ్యము 

కాసి దివ్యాశ్యము కాదు. దానికి కువలయాఖ్యవదిరుదము, భారము; దానివలననే బుతధ్వజు 

నకు కువలయాశ్వానామము వచ్చెనన్న చో మనకు. గలుగునది విచారము! కథావయోజన 

సిద్ధి కాయువువంటి కల్పనయే యిట్లు నిస్పార మై యుండ ని(క యెకల్పనములు 

రూడిగా రాణింప(6గలవు? 

9. పాతాళ కేతుని భూతలనివానకల్స్పనము నిర్దుష్ట ము కాదు ; 

కువలయాశ్యచరితమునం జాతాళ కేతు(డు కీలకమైన పాత్ర సిర్వహించెను. 

అత(డు లేనిదే కథ లేదు. నిజమునకు అఆత(డు రాక్షనుం డనియు, రసాతలవాసి 

యనియు, ఆనురీమాయావిశారదు6. డనియు మార్కండెయపురాణము చెప్పుచున్నది. 

సవరము చిననారాయణ పాతాళకెతుని రసాతల నివాసిగా. గాక భూతలమున నొక 

దుర్గాధివతిగా( గల్సించెను. కొని, యతనిరాక్షనత్వమును, మాయావిశారదత్యమును 

అట్రె యుంచెను. ఈ కల్పన మంత నుసంబద్ధముగా లేదు. అనలు మూలకల్య నము 

మార్చుటకు కథలో నెట్టి యవసనరమును లేదు. వైగా మార్చుటవలనం గొన్ని యనా 

చిత్యము లేర్పడు చున్నవి. వానిలో మొదటిది పాతాళ కేతుని యానురీమహిమ దీ వీ 

మంతము కాకపోవుట. ఈకవికల్పన ననుసరించి యయ్యాతుధానుడు “ అంబుధర 

_వాతారవనీతాహవధీతానవధాననకలబృందారకు(డట 1,” కువలయాశ్వు. డద్దను జనగ 

రము చూడనేగినప్పుడు రక్కనుల కూడిగములు సేయు దేవగణములు కనవచ్చిరంట : 

(కువ. 9,20) ఇంతటి బలాఢ్యుండు బుకధ్యజునిరాజ్యపు ఫొలిమెరలమీ(ద నుండగా 
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5్క0 మారం దేయపురాణము 

కం చకచకితనఖరముకుర 

_(ప్రకరముఖచ్చాయ. దొంటిభంగి గనుటనో 

వికట మహిపాళి తత్పద 

నికటంబున వాలి లేవనేరకయుండుగ్, (కువ. 1.90) 

అనువర్ణన మాతనియం దెట్టు సార్థకమగును ? ఆడి యట్లుండ6 బాతాళశకేతుడు కామ 

రూపాదిరాక్షనమాయలు గాలవమహార్షియా శమమున( |బదర్శించెనే కాని కువలయాశ్వుని 

యెదుట నావంతయు! జూపింపలేదు. అతనిరాయవారి కువలయాశ్వుని సృ_ం౦ంధావారమున 

మాయాజాలమును 'బకటించెను. కాని, తత,ల్పనమువలన సిద్ధించిన [ప్రయోజనము 

శూన్యము. కువలయాశ్యు(డు గాలవ్మాశమమున, [బవేశించిన సమయమున గాలవు( 

డాతనిని వంశగౌరవము నిల్సితి వని బహూకరించెను,. 

చ “అనుచు బహూకరించు సమయంబున నూరకయుండి యుండి యం 

జనరుచిపుంజమంజిమక చృగహమైన తమంబు పర్వా తో 

డన హరిచందన పతిభటం బగు వెన్నెల దోంచె వెంటనే 

కన(బడియె న్నిర్సస్తకనక స్తబకస్తుతు లై న యెండలున్ 

>» క. అది చూచి మేదినీవర 

భిదురీమృదురీతిగా దభేద్యము గంటే 

యిదిసుమ్ము దనుజశాంబరి 

గదినె నృరిపూరి దీని ఖండింపు మికన్ (కువ. 2, 74 _ 75) 

అని గాలవు(డు నిర్దశింవంగాం గవలయాళ్వు డాశాంబరి నేమియు చేయడు. అత. డొక 

మంతాస్త్రమును [(బయోగించి దనుజశాంబరి నువనంహరింవ( జేసి తనసామర్థ్యమును 

రక్కనున కెణుక(బఅచునేమో యని వరిత యుత్సాహపడును. కాని, హతాపం డగును, 

అది యుట్టుండె. అనవసరమైన నమయములం దంతగా( దియోగింవ(బడిన కాంబదీశ క్రి 

రణరంగమున నొకసారి యైనను (బత్యక్షము కాదు. కాంబరీ విద్యతో ఘటోత్కచుడు 

కౌరవ సైన్యమును మట్టు పెట్టినట్టు పాతాళకేతువు యుద్ధమున విజృంభించునేమో యని 
_యుత్మంఠ వహించుపఠిత మజల హతాశు. డగును. చేసినకల్పనకు సార్థక్యము కల్పింవ( 

జాలక పోయినచో నబ్టిదానిని( జేయకుండుట మేలు | 

కువలయా శ్యేతాళ కేతుల యుద్ధమున బౌరాణేక వాతావరణమును |పబంధమున కవి 

పొాటింనంజాలకపోయెను ; పురాణమున నీయద్దవర్ణన మతినహజముగను, రనవంతము 

గను జేయ(బడియున్నది మచ్చునకు “దై తేయ్యపవిము కదారుణగదాదండాశి wee *2 

(మారన. 2, 886) యను పద్యమును గెకొను(డు. వలువు రొక్కుమ్మడి యొక 

మర మిది. ఇందు రక_ను లుపయోా గించు చిరుని జుటుముటి సల్పెడు సంకుల 

నిలో కరవాలాదులను గైకొని వర్ణించుటతో 



కువలయాశ్వ చరిత్రము ర్ి] 

పాటు చిననారాయణ తనకాలమున వెలసియున్న ఫిరంగులను, * తుపాకులను నెత మా 

యుద్ధమున, [బవెళ పెట్టి తనమోజు తీర్చుకొనినాండు. (కువ,2,188;8.8;8.11) కావ్యలక్ష 

ఇజ్జులు దీనిని దోషముగా. బరిగణించెదరు. ఇన్నియవకతవకలతో( గూడిన పాతాళ 

కేతునిభూతలనివానకల్పనము సిర్హుషము కాదనుటలో విపతివ తి లేదు. సహజవాతా 

వరణకల్పనదృష్టితో కవి యిట్లు మార్చె నని భావించినను పాతాళకేతుండు పాతాళవాసి 

యగుట కంటె నహజ మెమి కలదు? ఈకల్పనకు బహుశః సమకాలీనవీరుని చర్మిత 

యేదియో చిననారాయణచి త్తమున6 |జ్రేరణ యిచ్చియుండవచ్చును. అట్టు నరివెట్టుకొన 

వలసినదె కాని యతనికల్పనను చిత్తశుద్ధితో మిచ్చుకొన(జాలము : 

ల, బుతధ్యజునియధిక స్నేహ వఏీయత్యము నభివర్ణింపకుండుట మూలక థా 

శిల్పమర్మము నొకదానిని విస్మరించుబయ 
అల్ల పురాణక ర్రలు బుతధ్యజుని స్నేహపవృతి నధికముగా( గీ రింవినారు, కథలో 

దాని కత్యంత సార్థ కము కలదు. బుతధ్వజునికి స్వభావ సిద్ధ మైనది మెతీధర్మము. 

వంశవరంపరాగత మైనడి క్ష్యతియధర్మము. వయోవన్థానుగుణ మైనది గార్డన్హాగ్రమ 

ధర్మము, ఇందు క్షత ధర్మనిర్యహణపరాయణు( డయి యున్నప్పు డతనికి( బరమసాథధ్వి 

యైన సతి లభించినది. మజియు నిట్టి ధర్మ నిర్యహణావసరమునందే యిల్హాలిని గోత్పో 

వుట తటస్థించినది. మృతురా లైన భార్యను (బతికించినది మెతీధర్మము. దానిచే ధర్మ 

(త్రయము రక్షింప(బడినది, ఇట్టియుదా త్రధర్మమున కాలంబన మైన బుతధ్వుజుని యధిక 

నఖ్యపియత్వమును మూలమున కవియు, నాగకుమారులును, అశ్వతరుండు నోరార! 

గీ ర్తించిరి. చిననారాయణ కృత పబంధమున నాయకుని యధిక సఖ్య పియత్వమున కిచ్చిన 

పోషణ మత్యంత స్వల్పము. ఉపాఖ్యానములై న నంస్కృకాంధ పురాణకథలలొనే దాదాపు 

ముప్పదిశ్లో కములు, ఇరువదిపద్యము లాతని మెతీసంప త్తిని గీ ర్రించుటకు వినియోగింప( 

బడినవి. విపులమైన ఈ|పబంధమున సీయంశమును దెలువుపద్యములు మొ త్రము కలివినను 

నె దుకంటె మించిలేవు. పుష్టి లేనిపాదము నుండి వెద్దఫలమును బలవంతమున( బండించి 

నాడు చిననారాయణకి వి ! 

4. మూలమునుండి గ హింప(బడని మరికొన్నియంళ ములు : 

[పబంధకర్త తన రచనాపణాళిక కోనుకూలములు కాని కొన్నియంశములను 

మూలమునుండి (గహించుట మానివై చెను, 

(1) కువలయాశ్వుని తల్లిదం|డులపాతములను పబంధక ర తనకావ్యమున 
రా ఆన్ 

మున [(గహింపలెదు. బుత ధ్వ్యజుండు మూలమున తం్మడిచాటు బిడ్డ. _వబంధమున భూవల 

యాధిపతి. మూలమున లేని పరిణతిని, న్వతంయతపతిప త్తిని నాయకునకు( గల్పించుటయ 

యీకల్పనయొక పరమ్మవయోజన ము, మూలమున బుత ధ్వజు6డు మృతు( డయ్యు 

నని తాళ కేతువు తెలివినవు డా మాతాపితరులు వీరపుత్తుని గుణగణములను క్లాభించుచు 
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పదితపీంచి6; [వబంధమున కువలయాశ్యమరణ। పవాదము వదల(బడినది కావున 

నాపాతలయవనరమే లేకపోయినది. 
(2) మూలమున నాగకుమారులు రసాతలమును=డి వెలువడి భూనురవెషధారు లై 

వచ్చి బుతధ్వజునితో గాఢమైనచెలిమి చేసి రనియ, పగలు రాజకుమారునితో( గాలము 

పుచ్చి రాతికి రసాతలమున కరుగుచుండి రనియు! బెర్కాన6బడియుండ [ప్రబంధక ర్త 

యావివరము లన్నియు: జెప్పక వారు స్నేహాతిరేకాజహతే్య శీలో లత్యమువలన నుద్దీ 

పించు _పేమముచే( నాతని. గొల్చుచుండి రని సామాన్యముగా. బేర్కొనెను. ఈకవి 

భూతలరసాతలకై లాసాదిస్థల భేదముల నంతగా. బాటింపకుండుట యొక చమత్కారము. 
నాగకుమారులు రసాతలమునుండి వచ్చి రనుటయు, తొళకేతుని దూత యిందనభకు 
వెడలి వచ్చె నని చెప్పుటయు దీని కుదాహరణము. 

నాగకుమారులు భూతలమున6 జరించునపుడు విపకుమారరూపముల దాల్చి 

యుండి రని మూలము. ఈకవి యీరూపభేదమును జెప్పలేదు. బహుశః అహికులజులై న 
నాగకుమారులను నాగు లను జాతిలో జన్మించిన రాజకుమారులుగా భావించి యీకవి 

చ్నితించియుండవచ్చును. ఏమైనను మూలకల్పనమును బరిపుష్టముగా. బోషింపక పోవుట 

లోవ మనుట నినస్ఫంశయము. 

(8) అశ్యతరు(డు నరన్యతీదేవిని గూర్చి యొనర్చిన తపమును, ఈశ్వరస్తుతియు, 

కంబపని పునరుజ్జీవనమును చిననారాయణ వదలివై చెను. మూలమున న వన్వరమధుర 
గీత విద్యావిశారదత్రము అశ్ష్యతరునకు( దపస్సిద్ధము. (ప్రబంధమున నది జన్మసిద్ధము. 

తుంబురాదులను వానవునినభలో జయించినగొరవ మతని కున్నది. అట్టగుటచే నరన్యతీ 

దేవిని. గూర్చినతవన్సును గల్పించుట కీకావ్యమున నవసరము లేకపోయినది. శివుని 

కత.డు చిరపరిచితు(డును, ఆత్మీయ(డు నగుటచె. రజతా; ది జేరుటకును, గంగాపార్వ 

తులతో జూదమాడుచున్న పరమేశ్వరుని దర్శించుటకును సౌలభ్య మేర్పడినది. 
. (4) మూలమున మదాలన వరమయాగిని యనియు, యోగిమాత యనియు, శివవర 

పురర్ణన్మ యనియు వర్షితయై యున్నది. వబంధమున నాపనక్తి వదలంబడినది. మూల 
మున మదాలస పునర్జన్మ యత్తుట అలరుునివంటి యుత్తమక ర్మజ్ఞాన యోగికి జన్మ 

మిచ్చుటకు. [పబంధమున నామె |బతికియుండుట కువలయాశ్యుని వివాహమాడుటకు, 

కథానిర్వహణమునుబట్టి య;కల్పనము కవి కవనరములేక వదలియుండవచ్చును. కాని 
మదాలసయుక కులసతీత్యముకం టె యోగిమాతృుత్వమునకు లోకమున నధికపాశ న్య 

మున్నది. ఆది యీకవిద్భష్టి నాక రింపలేదు, 

రి మదాలసామరణవ్మత్రాంతమును మార్చుటచేత నూత్నకథాకల్పన మవసర 

చైనది : 

మార్కు ండేయవురాణకథయందు మదాలన మరణించి పునరుజ్జీవించినట్లు వర్ణింప 

బడినది. ఈయంళ మాకథలోని పెక్కుకథార్ధములతో ముడివడియున్నది. నవరము 
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చిననారాయణక వి మదాలసామరణకల్పనమును మార్చివై చెను. క్రీగ కదిపిన డొంక 

క దలినట్టు మదాలసామరణమును మార్చుసరికి కువల యా శమరణ|పవాదము మార్చవలసి 

వచ్చినది. ఇచ్చట చిననారాయణకవి చావునకుమారుగ్గా, బెండ్షిని |పవాదమున( గల్రిం 

చెను. అంత విపరీతకల్పనముకూడ సర్వహణమున కనుకూల క థార్థముగా నిర్య 

హించుట యతనినేర్చు | 

(పేవాదము మారునరికి తాశకెతునిపణాళికయే మారిపోయినది. బతికియన్న 

మదాలనను మోసగించి తెచ్చుట కొక విమానమును, దాచుటకు మేరుపర్వతాంతరమున 

నాకభూగర్భుగ్భుహమును గల్పింపవలసివచ్చినది. మూలమునందువలె మదాలసాకువల 

యాప్వలవివాహము కథామధ్యమున జరిగిన ట్రికవి వర్షింపకపోవుటచే వివాహపర్యంతము 

కుండల యామెవెంట నుండవలని వచ్చినది. అశ్యతరు(డు పార్వతీదేవిని గోరిన వరము 

లలో మదాలనతోపాటు కుండలనుగూడ దనుజునిబారినుండి విడిపింప నడుగవల సివచ్చి 

నది, అచ్చట చిననారాయణకవి కల్పన్నావతిభ యనంతముఖముల6 (బనరించినది. 

గంగాపార్వతీసంవాదము, జయంత నలకూబరవివాదము, మొదలి న యవాంతరక థా 

కల్పన లన్నియు నొక్కకుండలావిమోచనము నాశ్రయించి వర్టి ల్రినవే, కట్లు ఉతరక థ 

యందు. _బబంధకవి భావించిన నూత్నకల్పనల కన్నింటికిని మదాలసామరణవృతాం 

తము మార్చుటయే మూలకారణ మైనది. ఈమార్పువలన చిననారాయణకవి మూలము 

నందలి పౌరాణిక పతీకాత్మకతకంటె [పాపంచికమును, [పాబంధీకము నైన వాస్తవికత 

నభికముగా సాధించె నని స్పష్టమగుచున్నది. ఇది చిననారాయణకవి కల్పనా వతిభ 

కుత మోదాహరణము ! 

6. మదాలసాచరిి తమున. గల్సించిన మార్పులు రసానుకూలములు : 

మూలమునుండి యీకవి మద్రాలసావృత్తాంతమును గుండల కువలయావ్వునకు, 

జెప్పె నను కల్పనను మాతమె గైకొనెను. కాని, మిగిలిన కథార్థముల నన్నిటిని 

స్వీయకల్చనాళ క్రితో మార్చి రచించెను. వీని నన్నిటిని శృంగారరసానుకూలములుగా( 

దీర్చిదిద్దుటయందు కవి కృతకృత్యు. డయ్యె నని చెప్పవచ్చును. 

హారిణీవిశ్వావనులు గంధర్వపుణ్యదంపతులు. వాదికి ( బుత్త సంతానము కలదు 

కాని వృత్తి కృాపావి కలుగ దయ్యెను. హారిణి కూతుకూనకొజకు మొక్కని తాయి 

లేదు; పట్టని |వతము లేదు. ఎట్టకేల కేదైవముదయవలననో యొకయాడునలును కలిగినది, 

అది పుట్టినతోడనే సద్యోయోవనయు, జగదేక నుందరియు నైనది. విశ్వ్యావను డక్కన్య 

యొక్క '““అసమానవయోమదము నలనమానకలాదులం జెలంగ( జూచి మదాలస 

యనుపే” రిడెను (8.88); అరిగారాబమున( బెంచెను. తదూపకాంతివిశషనంవద 

గాంచిన నుపర్వదంపతులకు మననున(6 గలకలు కలిగెడి వట: ఇట్టిమదాల న యొక సారి 

సఖీనమేత యె వనుంధరావిశేషదర్శనా పేక్షచే ధర వై డిగ్గి నందనముబోలు నొక వనమున 
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విహరించుచుండెను, కువలయాభ్య(డు నెన్యనమేతు(డై యామార్గమున నప్పు డరు 

దెంచెను. అతనితనూవిలాసముల గాంచి. యామె ముగ్గురా అయి యాతనిగే మనసార 

వలచెను. ఆది విరహముగ( బరిణమించెను. దానికి వనంతము తోడయ్యెను. విరహజాధ 

దశాంతరముల(|గమముగా దాటినది. మదాలస పాణములు త్యజింవ నుద్యమించినది. 

వెలు లామెను వారించి వనవిహారముల చేతను, నరననల్లాపములచెతను, పుష్పాపచయము 

చెతను, జల|కీడల చేతను హృదయ మలరించిరి. మనోరథనిద్దికె మన్మథారాధన మొన 

రింప(జేసిరి. ఆమె మదనబాధాతిశయమున 'కోర్వుంజాలక మూర్చ నొందినది. చెలు 

లామెను గుడారమునకు, జేర్చి కీతలోపచారము లొనర్చిరి. ఇంతలో శీతలకిరణు. డుద 

యించెను. ఆమెకు చందకిరణము లత్యంతతాపము క ల్లించినవి. ఆమె చందు నుపా 

లంభించెను. మలయవవను నుపాలంభించెిను. చివరకు సొమ్మసిల్లి పడిపోయిను. 

అంతలో బాతాళ కేతు వామెను గాంచి, మోహించి, హరింప నెంచి మాయాబలముతో 

నామెను నభీనమేతముగా నిదలో ముంచి తనయంతః పురమునకు జేర్చెను. అత 

డామెను కర గహణ మొనర్చ6 దలశెను. కని, మరునాడే కువలయాశ్వునితో 

యుద్దము వచ్చిపడెను, దురదృష్టవశమున నాత( డారణరంగమున మృతు( డయ్యెను. 

రాక్షసాంతఃపురమునం దున్న మదాలనకు కువలయాశ్వుని వలని విరహ మధికమయ్యను. 

[క్రమముగా కువలయాశ్వు(డు తనకు దక్కునను ధెర్యమునామె కోల్ప్చోవసాగెను. కుండల 

యామె నోదార్చుచుండెను, ఇంతలో నచ్చటకు కువలయాక్యు( డరుదెంచెను. మదడాలన 

అజ్ఞాతిశయమున లేచి తిరవెనుక కొదిగి నిలచెను. కుండల యామెక థయంతయు( 

ఇచ్చె ను. రాజు సంతసించి యామెను దనకు. గూర్చు మని కుండలను వేడెను, విధి 
విధానము వకొారము వివాహమాడి యోమెను బొందుట ధర్మ మని నూచించెను. అత, 

డందుల కంగీకరించి వారిరువురను దనయశంము పై నుంచుకొని నిజనివానమునకు( 

జేరెను. ఆతరువాత తాళకేతుని కాపట్యమువలన( గలిగినవియోగము నామెను బాధించి 

నను చివర కామెకోర్క ఫలవంత మె కథ మంగళాంత మయ్యెను. 

పురాణమునందు పాతాళ కేతునగరమున నుంచంబడిన మదాలన రక్కసుని బారి 

బడుట వలన |పాణములు తీసికొన యత్నించెను. కాని “నుఠరభి యామె నాపయత్నము 

నుండి మాన్ని, పాతాళకేతుని భూతలమున నెదిరించి జాణముచే నాంప(గలిగిన వీరు. 

డామెకు భర్త యగు నని తెల్సి యంతర్జాన మయ్యెను. కువలయాస్వుని( జూడక 

పూర్వమే ఆమెయం దాతనిపట్ల అనురాగ మంకురించినది. వినుకలి పెర గనుకలి 

కలిగించి రన మొవ్చించినవాండు వురాణక ర్త. కనుకలివై వినుకలి కలిగించి మెప్పించిన 
వాడు _పబంధక ర్త; చిననారాయణక వి యొనర్చినమార్పు లన్నియు నిచ్చట నునంబద్ధ 

ములును, విపులములును, |పొబంధికములును, లక్షణశా స్ర్రల క్షితములును, అయోగవి ప 

లంభశృంగారవరిణా మవినృురణములు నె రసవ్యంజక ములుగా నున్నవి. 



తఈతవలయాశళ్వ చరితము ర్ీలైర్ 

1. కుండలాచరితమున కొనర్చిన మార్పులకు తాళ కతునంహారము పరమ 

[ప్రయోజనము : 

నవరము చిననారాయణక వి కుండలను మదాలస కనుంగుచెలిగా నొనర్చెను. 

కాని యామె వివాహిత యనియు, మృతభ రక యనియు, వయోధికయు వై నట్టు స్పష్ట 

పజచవలెను. వివావవర్యంతము కుండల మదాలనను పీడరాదు. వివాహమే యితని 

కావ్యమున చివరిఘట్టము. ఆవైన కుండలజీవిత మేమైనదో తెలియదు. కావున యీకవి 

కుండలను నిపుణ యైన చెలివలెనే కల్పించి యూరకుండెను. 'పరిశీలించి చూచినచో 

మదాలస కువలయాశ్వుని గృహమున, జేరినతరువాత కుండలపా'తకు పూర్వ మున్న 

(పాధాన్యము తాల(గిపోయినది. కుండల మదాలన్నవక్కన లేకున్నను అశ్యతరునియింట 

నామెకు( గలిగిన కొంత యేమియు లేదు. చిననారాయణకవి య్మాపాత కెర్పడిన 

యిట్టి యీషత్వేలవత్వమును దొల(గింప నెంచి యామెమూలముగా( దాళకతువు నంహ 

వింవ6బడె నను కొల్పనము చేసి కృతార్థు( డయ్యును. మూలకథయందు మదాలసామరణ 

మునకు నంతృవ్ల-డై తాళకేతు'డు కువలయాప్వనివైం గల పగను మరచిపోయిను. 

ఆందువలన నాతనిమరణము కథలో నిబంధింప(బడలేదు. [ప్రబంధమున మదాలస మృతి 

చెందలేదు; తాళ కెతుని గృహమున నిర్భంధింప(బడియుండెను, శివుని మాయచే 

మదాలన యశ్వతరునింటికి( జేరినది, ఆమెవెంట కుండలయు నరిగినట్టు చిితించినచో 

కథకు పాటవము చేకూరదు. ఉన్నవా రున్నట్లు మాయ మగుట యెతింగిన నయ్యనురు(డు 

తోక తొక్కిన్నతాచు కా(గల(డు. వారిని మజల సాధించుటకు ద్విగుణీకృత యత్నము 

చేయ(గల(డు. మాయావిశారదు. డైన యతనివగ మదాలసాకువలయాశ్వుల పునన్నమాగ 

మున కొక యరిష్టమె కాగలదు. కావున, శతు శేషము నిశ్శేష మొనర్బుకల్పనము 

చేయుట చిననారాయణ క వి కవశ్య మై మెనది. మదాలస తాళకేతునియంతఃపురమునుండి 

యంతర్జాన మెనది. ఆత (డు _కుద్దుం డై డెనాడు, కుండల నామెనుగూర్చి పృచ్చించినాండు, 

ఆమె తనకు( దెలియ దని నిజము చెప్పినది. ఆమాట లతని కనుమానము కలిగించినవి. 

ముందు మదాలనను గపటోపాయమున( దప్పించి తరువాత కుండల తానును దవ్చించు 

కొన యత్నించుచున్న దని యత(డు శంకించెచు. ఆమెను స్థలాంతర మునకు జేర్చుటకు 

మూపురము పై నుంచుకొని పయన మయ్యెను. మార్ష మధ్యమున నాతడు జయంతనల 

కూబరులతో యుద్దమునకు దిగి వారిచే సంహరింవంబడెను. రాక్షనునిజారినుండి విడివడిన 

కుండల తారతో జెలిమి యునర్ని యామె మననున కెక్కి. చివరకు మదాలనను జేర. 

గలిగాను. ఇట్లు కుండల పాత కువలయాశ్వచరితమున మదాలసాకువలయాశుంల నమా 

గమసిద్ధికే కాక, శృతు శేషవినాళమునకును గారకురా లై కార్యనిర్వహణమునకు భదత 

చేకూర్చి పెట్టినది. ఈక వి చేసిన సార్థకశిల్పములలో నిది శక్తిమంత మైనది. 

రి, కథావనరమున( గావించిన మటికొన్ని చిన్ని మార్పులు : 

(1) పాతాళ కేతు(తు గాలవ్శ్యాశమమున( (బవేశించి సింహళార్జూలాదివనచ రాకార 

ములు ధరీంచి మునితవమునకు విఘ్న మాచరింబెడి వా( డని మూలమున నుండెను, 



ఈకవి పాతాళకేతుండు బృందారక బృంద భయంక రు( డయ్యు మొదట ఫలకునుమవిసా 

దులు గంపల కొల(దులు దెచ్చుకతన మాలిమికా(డై గాలవముని తపోవనమున మెల(గు 

చుండినా౯ డనియు, [క్రమముగ నాత(డే గర్వాంధు॥ డై తాపసానూనజప హోమమౌననంవి 

ధానముఖమైన నియమసంతాన మనెడి పద్మవనవై రికళ మాటుపజచు రాహువై నాం డనియు 

వరి ౦చెను, 

ఓకసారి యొక హరిణాంగన కీత పొద్దులు కాగా మునివనితలు దాని నొక లతా 
మంటపమున. జేర్చి వరిచర్యలు చేయుచుండిరి. పాతాళకేతు. డతిదుర్భదు(డై కపట వని 
తాకృతి6 దాల్చి యచ్చటి కేలగి వారిమధ్య వర్తించుచు నున్న ట్టుండి యొక సింవాముగా 

మారి వారిని భయవెచైను. వారు గగ్గోలువడిరి. గాలవమహర్షి పాతాళకేతునిదుండగ 

మును యోగద్భష్టితో గమనించి (కుద్ధు( డయ్యును. [ప్రబంధక ర్త యొనర్చిన యో 

కల్పన యంతయు (కొత్తదే. కాని, మూలమున దానవుండు సింహాది వనచరాకృతుల( 

దాల్చె నని చెప్పిన విశేషమున కొక భౌతిత నన్ని వేశము కల్పింన( బడినది. సింహా 
కృతితోపాటు సింహమధ్యమాకృతినిగూడ నతనిచే నీకవి ధరింవ(జేసెను. ఆశ్రమ 

వనితామండలిమధ్య చేరి చేసిన యీదుండగమున కొకవత్యేకత కలదు. ఆతనియం 

దంకురావస్థలో నున్న వ్రీవాంఛ కది యొక నిదర్శనము. అది మదాలాపాపహరణము 

నాటికి? బరిణతి చెందినట్లు కల్పించుట క విచాతుర్యము. 

మూలకథయందు పాతాళకేతుండు జాతివై రము రనునరించి బుషులతవన్సునకు 

భగ్న మొనర్చి, భూతలమున ధర్మగ్గాని నేర్పజచున్వభావము గల అచ్చమైనరాక్షనుండు. 

[పబంధకథలో నాతడు తిన్న యింటివానములు లెక్కించి, నమ్మినవారినే నానాహింనలు 

పెట్టిన నరరూవ రాక్షనుండు ః 

(2) గాలవు(డు వేడినవెంటనే బుత ధ్యజు(డు తం డియానతిని శిరసావహించి 

యతనివెంట నా శమరక్షణార్థ మై యరిగె నని మూలమున జెప్ప(బడీయుండ (పబంధమున 

మునివెంట నైన్యము నిచ్చి ముందు పంవి మురునా* డుదయమున బుతధ్వజు( డా్మాశమ 

మునకు జెరె నని మార్చి రచింపంబడియున్నది. మూలమున లేని నైన్యవన క్తి కల్పించి 

యూకవి యింత యార్భాటమును జేనెనుతవ్ప గడించిన లాభ మెదియును లేదు; 

మహర్షి తలవాకిట నిలచి యభయహస్త మర్గింప గంఫఖీరముగ నిచ్చియ నాకరాతి 

యంతిపురమున బుతధ్యజు( డెట్లు నిదింప(గలిగెనో చెప్పుట దుష్క_రము, రాజుగారి 

ముస్తాబున కిచ్చిన విలువ య్యాపబంధకర్త మహాముని మనస్సంమోభమున చీయలేదు. 

మూలమున నొంటిగా దానవునితో(. బోరి విజయము సాధించిన పర్శకమన్ఫూర్హి [ప్రబంధ 

మందలి సంకులయుద్ధమువలన రాలేదు; కావ్యమున( గల్సించిన భూతల నమతలదుర్గయుద్ద 

ములు కథావిస్తతికి( తోడువడినవే కాని కథా బయోజనసిద్ధికి( దోడుడుటలెదు. రాగా _ 

మూలమున కువలయావ్వండు రసాతలమున ననమయుద్దమున రాకసులనందజను భన్మ 

మొనళ్చెనను వర్ణనమే నాయక యుద్ధ చాతుర్యమున కత్యంతదివ్షి ని గల్లించిన ది, 



కువలయాళ్వ చరితము ద్ర? 

(3) మదాలసాకువలయాశ్వుల [వథమనమావేశము మూలమున కన్న రమణీయ 

ముగను, విస్తారముగను వర్ణించి, విశిక్షమైనమార్పులను చినసారాయణకవి (పవేశ 
వెనైను, పురాణమునందు కువలయాళ్వు.డు రసాతలమునకు భూవివరములనుండి దిగి 

నిర్మానుష్య మగు నొక నువర్ణన గరమును గాంచెను. ఆందు కుండల మొదట కానవచ్చి 

నది. అమె నతండు పలుకరించినను జావాబీయలేదు. అతని కాశ్ళర్యము వై చినది. 

కుతూహలము హెచ్చినది. అశ్వము నవరోహించి యామె ననునరించి యొక హర్మ్యము 

సె నెక్కాను; ఆభవనోపదితలమున నొక మణిమయకాంచన పర్యంకమున నున్న నొక 

చందనిభాన్యను గాంచెను. ఆమెయ నాతని! బెట్టు గాంచి నంభమభయవిన్మయరాగా 

దులును, లజ్జయు. బొడమ తల్చము డిగ్గి సభిమాటున (6 _బకంవితాంగి యై నిలచెను. 

అతని యవపూర్వసౌందర్యమును గాంచి యతిశయముగ మోహించి, యాతాకున కోర 

జాలక మూర్చిల్లెను. కుండల యామెకు సేద దీర్చినది. కువలయా త్య(డే మొట్టమొదట 

నంభాషణ కుషక మించి యాకన్య య ప్లందులకు మూర్చిల్లె నని కుండలను (బశ్నించెను, 

కుండల యతని. జూచి పారవశ్యము నాందుటవలన నట్రయ్యె నని యామెయొక్క గత 

వృత్రాంతమంతయు చెప్పెను, 

(పబంధమున, గువలయాచ్వండు పాతాళకేతుని నంహరించి సేనలను కోటవెలుపలి 

భాగమున నుంచి యశ్వారూఢు 6 డై నగరవై భవము. జూడ నేకాంతముగ నేను. నగర 

విశేషముల( గాంచి యంతఃపురమును నమీపించిను. అచ్చట లోన నెవ్యరో యువతి 

“వనితా ; యెంతటి బేల? వెనెల(తయైనం జింతనే చింత గుందునటి ? యందన్నిమాని 

పండులకు( జేతుల్ చాతురే యైన నద్దనుజోదంత మెబుంగునంత కును గాంతా తాళము” 

అనువాక్యము లనుచుండుట యతని కర్ణ పుటముల సోకెను. ఆమాటలు రాజున కుత్తంఠ 

కల్గించినవి. అది యేమో చూత మని లోనికి. జూచినాడు. కన్నులయెదుట 

సీ, పలుచనిపావడ వై నొంటికట్టుగా( గట్టిన వలి పెచెంగావికడమ 

పాన్పు పై( బొరల నిబ్బరపుగుబ్బల హారవటలి వెటిల్లున ( జిటిలి రాల 

కెరలు నిట్టూర్పుల. గెమ్మోవి బగులంగ గోరున, జిమ్ము కన్నీరువడిన 

బంగారుగోడ కరంగిపోవం దలాట బటువు లల్లంతట( బడగనేమొ 

గీ. పనికి దిగ్గున లేచి పూపాన్సుమీ(ద 

వాసి కూర్చుండి ముక్కుపై వేలు నిలివి 

యొక్క చెలిక తె యూరార్చ? బెక్కుతలవు 

లన్నుకొన నున్న యొకవన్నెలాడిం గాంచి. (8.27) 

యతనిమనన్సు మన్మథాయ త్త మయ్యెను. ఆమెశరీరసౌందర్యమును ముగ్గు(డై వర్షించెను. 

ఆమె వైఖరిని గాంచి యామె వలపుకాకకు గురియయ్యె నని యాహించెను. ఆమె వలచిన 

యదృష్టవంతుని లోన నధినందింతెను. అత6డామె నట్టు తొపాగ్ని కరవై చుట కఠినత్య 

మని గర్హించెను, ఆమె వృత్తాంతము సర్వము నెజటు6గ నిచ్చగించి యచ్చటకు( వొల6€గి 

యొకలోమజు6గున నిలిచి వారిజాతులనంభావణము వినుటకు మొదలుపెట్దెను,. 



కర మారం డెయపురాణము cer ర 

క. అక్క! బుతధ్యజభూవరు( 

డెక్కడ నీ వెక్కడే యిదేమిటికే నీ 

చొక్కాపుంజక్కనినెమ్మె 

నిక్కాకురియకోర్వనేరదే వగయేలే 2 (5. 42) 

అను చెలిక త్రెమాటలు వినునరి కాతనికి వెదుక(టోయినతీ(గ కాళ్లకు. దగిలిన ద్రైనది. 

అతనియదృష్టమున కత( డెంతయో యబ్బిపోయెను ఆమె తనను గూర్చియే విరహము 
ననుభవించుచున్న దని దృఢ వడినతరువాత 

ఉ. లోవమరుంగు వాని జనలోకరసాకరపాకశాసి మై 

తావులకంటె మున్న రుచీధారలు బారులు దీర్పంగా రతి 

న్రేవిభు రంభచుట్టమును జెక్కిలి గొట్టునాయార మొల్కా_ంగా | 

నావనజాక్షు లున్నయెడ కద్దరిపాటున వచ్చి నిల్చినన్. (857 

నాయక పవేశము రంగోచితముగా జరిగినది. వనుచరితలో వనురాజు గిరిక న్యయె దుటకు 

వచ్చినప్పటి నాటకీయతను బాటింప నీకవి యిందు యత్నించెను. దజ్బాటున వచ్చిన 

కువలయావ్వుని గాంచిన మదాలనకు హృదయము ర్సుల్టు మనినది. పదాంగదములు 

ఘల్లుమన దిగన లేచి యయారవృనడకలతో. దెరవెనుకకు వెళ్లి నది.కుండల తతర 

పాటుతో బంగారుగ థై తెచ్చియుంచినది. రా జం దువవిమ్లు డయ్యను. పూర్వపరిచిత 

మైన యతనిముఖమును గుర్తించియు నిశ్చయింవలేక కుండలయే సంభాషణ మొదలు పెట్టి 

నడి నవరము చిననారాయణక వి యీసన్ని వశమున నాటకీయకల్పునతో పాటు పూర్వు. 

రంగపోషణము నుష్టుగా జేసెను. మూలమున మదాలనకు వినుకలిమీందనే కువల 

యాన్వున్ వై వలపు గలి గించి, యనిశ్చయజ్ఞానముతో ( గనుకలి కల్పించి యటువె దానిని 

సిరీకరించుట జరిగాను. |వబంధమున మదాలనకు( గనుకలి ముందు కల్పించి, వినుకలి 

చెత దాని నుత్తేజపజచి వలపును గలిగించి, దుర్దభ భీతి చే నుత,_ట మొనర్చి, (ప్రత్యక్ష 

దర్శనముచే కృతార్థత కల్పింప(బడినది. రనదృష్టికి6 (బబంధ మార్గమే రమణీయ మైనది. 

4, తాళకేతుండు వారుణమంతములు జపింతు నని యమునాజలములందు మునింగి 

యనురమాయా బలమున శ్యతుబజిన్నగరమున కేంగి కవటమునివేషమున రాజమందిరము 
చొచ్చె నని పురాణమున6 గలదు. దాని సీకవి మార్చి కవటతాపసాకారు.డైన తాళ 

కేతుండు తనయ్మాశమ్మపాంతమున నున్నయొకనరోవరమున ముని(గి మదాలన యంతి 

పురమున నొక డిగ్గియలో! దేలె ననియు, నచ్చట కుండలానమేత యైన మదాలనను 

గాంచె ననియు, వారికి నువరిచితు(డైన మంతిరూపము( దాల్చి నమీవించె ననియు 

మార్చెను. బాహాటముగా కువలయాప్వునివృత్తాంతమును జెప్ప నేగన తాళ కెతు(డు పురాణ 

మున నట్టు వ ర్రించుటయు, రహన్యముగా( గపటోపాయము పన్ని వెండ్రీనెపమున 

మదాలనను గె కొనిపోవ నెంచిన దానవుండు (వబంధమున నట్లు వ్యవ హరించుటయు నన్ని 

వశ వయోజనములంబట్టి యతినఫహాజము లై యొప్పుచున్న వి, 

(5) నాగకుమాదలు తలడికోళ్ళి వైం గువలయాప్వుని ఖభూతలమునుండి రసాతల 



కువలయాశ చరితము క్ర్ల్రరి 

మున కాహ్మోానించి రాజలాంఛనములతో నరానరి యశ్ళతరు నింటికి( దెచ్చినట్లు మూల 

మున గలదు. పబంధమున నాగకుమారు లారాజకుమారుని రసాతలమునకు( దెచ్చి 

యొక వనమున దింపి; యొకనరోవరతీరమున నాకహిొదిరింట నాతని నుంచి, మంగళ 

వాద్యగౌరవములతో నతనిని దం|డియింటికిC గొంపోవునంభారము లొనర్బ నగరులోనికి 

బోయి రని వర్ణింప (బడెను. ఇట్టినన్ని వశమువలన నేకాంతమున నున్న కువలయాక్వు[.డు 

సమీపమున నున్న మదాలనను జూచు సనదవకాశము కలిగింవంబడినది. దానివలన, 

గథకు గౌరముకంటె ననౌచిత్యమే యధికముగా గలిగినది. ఎట్టన : రసాతలాధపతి 
అశ్యతరు(డు. ఆతడే స్వయముగా [బత్యేక పయోజనముతో ( గువలయాన్యని( దన 

పుత్తుల చేత బిలిపించెను, వారు వత్తు రని యతనికి. దెలియును. తెలియక పోయినచో 

దెలివెడి బలగ మున్నది; నాగకుమారులే న్వయముగా6 బోయి తర్మడికి. జెప్పుకొన 

వలసిన దైన్య మేల కలుగవలెను ? ఇందతుల్యు( డైన బుత ధ్వజుడు లతామంటపమున 

నొంటిగ? గూర్చుండవల సిన యగత్య మెందులకు రావలెను ? ఇరువురు నాగకుమారులలో 

నొక6 డతని వజ్జన నుండి యొక(డు నగరునకు( టోయిన చాలదా? అతిథిని. జూచి 

యంగడికి పోయిన ట్టుండలేదా యాచందము? భూత లేశ్వరుని గొరవించువిధ మిదియేనా ? 

ఇన్నియంశము లిచ్చట సమర్థసీయములు కావు. మదాలన యచ్చట నున్న దని ముందు 

తెలియటవలన నధికపయోజన మేమి కల్గినది? కథాంతమున మూలమందలి రమణీయ 

సన్నివేశము లుప్త్రమైనది. మదాలనను కువలయావ్వన కిచ్చు మట్ట మొక్కచచ్చుపద్య 

ములో తేలిపోయినది. తార యను దేవవేశ్యయొక్కకథను జెప్పింపలె ననెడి కవియిక్క 

యుబలాట మే కథ కింత కీడు తెచ్చినది. 

9. గంగాగౌరీనంవాదకల్పనమునం దున్న యౌచిత్యము తారావృత్తాంత 
కల్పమున( గానరాదు : 

ఈ వబంధమున జయంతనలకూబరవివాదమును_ లేక_ తారావృత్తాంతమును, 

గంగాగౌరీనంవాద మును గార్యకారణరూపము లైన విశిష్టక ల్పనలు, వీనివలన? దాళకతు 

నంహారము ఫలము. వీనియావశ్యక తను గూర్చి వెనుక నుగడింప(బడినది. వాని యౌచిత్య 

మునుగూర్చి యిచ్చట ముచ్చటింవ(బడుచున్న ది. గంగాగౌరీనంవాదము మదాలసాకుండల 

లకు గొన్ని దినములు వియోగము కల్పించినది. దానితో నది సార్థకమైనది. పదునైదు: 

వద్యములలో రచింపబడిన యీనన్ని వేశము కథయందు చక్కగా నమరి యలంకార 

పాయమైనది. జయంతనలకూబరవివాద మీ వపబంధ మున నతివిస్తృతముగా వర్ణింప 

బడినది. 120 గద్యవద్యముల వె వ్యావించియున్న యీకథవలన నితివృత్త మున కథిక 

లాభము లేదు. మదాలనవంటి మహావతి వత పక్కన తారవంటి భోగవనితను గూర్చుండ ( 

కెటుట వలన నామెకు. గలిగెడు గౌరవ మినుమంతయు లేకపోగా నామె న్వయముగా వివ 

రించిచెప్పుకొనిన స్వీయశ్ళృంగారరసా భానగాథ నంత యొపిక గా, గూర్పుండి వినుటవలన 

కులసతీజీవితము నిర్వహింప6దోవు మదాలన గడించిన దేమియు లేదు. ఇది నిజముగా 
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కవి వనసించిన కాలమహిమయే కావచ్చును. లేనిచో తార స్వీయవృత్తాంతము సాటి నీకి 
వివరించి చెవుటకు కొంచెము లజ్జనై న (బకటింపదా ? ఆకథ రహన్యముగా వినుచున్న 

కువలయాశ్వునితై న నినుమంత రోత జనింవదా ? కాబోవు నూతనవధూవరులు విన(దగిన 
పుణ్యవృ త్త మిదియేనా ? తాళకేతుని సంహరించుటకు గల్పించినదై నను పరిమితిని మించి, 
యౌచిత్యమును తెంచి, యింతగా సాగందీయవలసిన యవనరము లేదు. కావున గంగా 

గౌరీనంవాదకల్పనమున కవి యెంత యౌచిత్యము పాటించెనో తారావృత్తాంత కథనమున 
నంత కోల్పోయెను. 

10. తాళశకేతు(డు పాతాళ కేతుని మరణవార్త నెజిగినవిధము తెల్పు కల్పన 

మతి విచిత మైనది : 

భయంకరాకారవిన్ఫూ ర్తిలోం బాతాళ కేతునితమ్ము(డే తాళకేతు(డు. తారారంభలను 

దాను భోగించుట కుపాయనముగా' బంపు మని యత. డిందునకు వర్తమాన మంవెను., 

దుష డగువా,డు (వభువై యున్నచో వారిబంధువు లతనియధికారగౌరవములను దుర్వి 

నియాోగవజఅచుకొను చుండుట కాంచుచుచుందుము. ఆట్టివా( డీ తాళకేతుండు, బానినయె 

బతుకు దేవేందు. డొక్ళ_సారిగా బలగర్వములు [పకటించి రాక్షనదూత నవమానించి 

నాడు. కారణము తెలియక వింతవడినారు రాతనులు ! పథితకు పాతాళ కేతుమరణవృత్రాం 

తము తెలియునుగాని యిదియే వారివింతకు. గారణ మని మాతము తెలియదు. వారి 
సంభాషణము తుదివజకు సాగినతరువాత( గాని యనలువిషయము స్పష్టముకాదు. ఇట్టి 

చ్మరాగాశ ము కవి నని వేళరచనాసామర్థ్యము వల న( గాసి యేర్పుడదు. దేవేందుండు 

ళకేతుని( బరిహసించుచు దూతతో 

క, “ఓరీ! మీదొర గోరిన 

తారారంభల విటావతంసులచేతన్ 

మీరజనీచరు6 డ్మగజు( 

కేరం జను(గాక యని వచించుచు....” 

నలుకతో నాతని, గోట వెడలదోయు( డని భటులకు నాజ్ఞ యిచ్చిను. దేవేందుని వాక్య 

ములలోని వ్యంగ్యమే రాక్షనదూత కొకమృత్యువార్త యెనది. అన్న చనిపోయినవా ర్త 

తమ్మున కెణి(గించుటకు( బాతాళకేతుని నగరమున దనుజు( డొక్క? డైనను మిగిలి 
యుండలే దని వస్తుధ్వని. అన్న యంత దీనమైనచావు చచ్చినందుల కే తాళ కేతున కంత 

కడుపుమండినది. పాతాళ కేతు(డు బృండారక బృందభయంకరు( డనియు, సురలను 

జయించి వారిని బానిసలుగా. గొని బాధించుచుండె ననియు, గల్పించినది చిననారా 

యణయె. దానికి నిదర్శనము పాతాళ కేతునగరవర్ణనము, అందు దేవగణములు దీన 
ములై వెట్టిచాకిరి చెయుచున్నట్టు వర్షింవ(బడియున్న ది. దానవనంహారానంతరము వారి 

నీము క్తియు, దేవేందభయనివారణమును వర్ణించిన గాని కావ్యార్థముల కొక స్తామ్యత 
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యేర్చడదు. కావున నీకవి యీకల్సనము చేసి కావ్యమున నిబంధించి కథనత్యంత మాహ్లోద 

దాయక ముగా( దీర్చిదిద్ధెను. 

ఉభయపురాణములు కువలయాశ్వ చరిత పె వె చిన ప్రభావము : 

సవరము చిననారాయణక వి కువలయాశ్వచర్శితమున మార్కండేయవురాణో క్ర 
మైన కథలోని ముఖ్యాంశములను గైెకొనియుండె నని వెనుక చెప్పంబడియన్నది. 
అత 6డు సంస్కృతాంధొభయవురాణములను జదివి తనరచనము తీర్చిది థై నని(6 బరి 

శీలనమువలన స్పష్టము కాంగలదు. 

1. బుతధ్యజవర్లనము ; 
వని 

కావ్యనాయకు( డైన కువలయాప్వని వర్ణించునెడ సంన్కృృతాం్యథపురాణవర్షనము 

అను దృష్షియం దుంచుకొనినట్టు రావింప వీలగుచున్నది. సంస్కృతమున నతండు 

“మహావీరు6. డనియు, అరివిదారుణు( డనియు బుద్ధివిక మభావములందు గురుకు కాశ్విను 

లలో, దుల్యు. డనియు' వర్జింప( బడెను. మారన యనువాదమున సదుణయుతు( డనియు, 

విభతయవ( డనియ, లావణ్యాశ్విననమాను(డనియు, ధీవిభవామరగురు. డనియు, దీపిత 
భుజవీర్యావష్టంభసురేందు డనియు, శ్రీ విలనీతమూ ర్తి యనియు, పుణ్యశీలు( డనియు; 

గీ ర్రింపంబడెను. చిననారాయణక వి వైవానిలో( గొన్నింటితాత్పర్యమును గహించి 

యీషద్విపులముగ' బెంచి రచించెను. సంస్కృత పురాణము కువలయాశ్యుని పరా కమ 

బుద్దివై భవములను. గీ ర్తించెను. మారన యతని గుణములకును, యశన్సునకును, 

లావణ్యధీ (శ్రీ వింసనములకును, పుణ్యకీలములనకును స్థానము కల్పించి భుజవీర్యపరాక్ర 

మాదులనుగూడ కీర్తించి ధీరోదా త్రనాయక స్వభావసిద్ధికిం బాటువడెను. [పబంధకర్త 

మారన చూవించిన మార్గమున వర్ణనము నారంభించి మొదట నాయకుని కీ ర్రిపతాపనుభ 

గత్వమును మహావీర్యసంపదను బేర్కానెను. నాతనివివిధాస్త్రళస్త్రపాండిత్య మచ్చుపడ 

నొకసీసవద్యమును గూడ రచించెను (1.91). మారన సూచించిన శ్రీవిలసితత్వము 
నగరవర్ణనమున వ్యంజింప(జె నెను. “కళ వలయి శాసనకర్తయు, పాతాళకేతునం 

హర్తయు, దుష్టజనశిక్ష్నకు(డును, కిష్టజనరత్షకు (డును నైన బుతధ్యజుని( జ్నితించుట 

యందు [పతాష్రపాభవముల కధిక|పాధాన్య మిచ్చి వర్ణించి కవి _పబంధవర్ణనము నిర్వ 

హించినా(డు. 

oR మదాలసాసౌందర్యవర్ల నము : 

కువలయాశ్వుండు మదాలనను బాతాళ కేతునియంతివురమున( గాంచినప్పు డామె 

మేనిసాగసుల నభివర్ణించినక ల్పనకు. బురాణములం దాధారము లున్నవి. సంస్కృత 

పురాణమున మదాలసాముగ్ధమోహనమూ ర్తి యి బ్రభివర్చింపంబడిన ది. 

లొ. తతో పశ్య త్సువిస్తీర్ల పర్యవ్కే సర్వకాజ్బునే 

నిషణ్ఞాం కన్యకా మేకాం కామహీిన రతీ మివ ॥ 
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శ్టో విస్పమైన్దుముభీం, సుభూం, వీన్న శోణిపయోధరామ్ 

బిమ్బాధరోష్టం, తన్వంగీం, నిలోత్సలవిలోచనామ్ ॥ 

ర క్రతుంగనఖీం శ్య్యామాం మృదుతామకరాంఘీకామ్ 

కరభోరూం నుదశనాం నీలనూక్మస్థిరాలకామ్ || 

తాం దృష్ట్వా చారుసర్వాంగీ మనంగాంగలతా మివ 

సో మన్యత తదా రాజా తాం రసాతలదేవతామ్॥ (19. 16-19) 

మారన పురాణమందలి ''కామహిన రతీ మివ” యను నువమానమును [గహించి, “రసా 

తలదెవత' యను రూపకము నెంచి, యట్టివే మరికొన్నింటిని గల్పించి, యామెశరిరాంగ 

(ప్రశంస యొనర్చుచు నాక సీసము నిట్లు రచించెను ; 

పీ ఏకాంతమున; దనయిచ్చ (గీడింవ దర్పకు( జాని వచ్చిన రతియనంగ + 

బాతాళ విహరణ కౌతూహలమున నేతెంచిన జలధీపదేవియన(గ, 

భానురాకారసనంపదసొంపు దాల్చిన లలితోరగాలయల మ్మే యన(గ, 

రుచిరతరాంగనారూపంబు గై కొన్న శృంగారరసమయ్రీ యనంగ, 

తే, ననమలావణ్యభాతి. బొల్బారు కుసుమ 

కోమలాంగి కున్నతకుచకుంభలలిత 

నసిత విక సోత్పలతులితాక్షి నొక. 

కన్యకామణి నృపనూతి గాంచె నెలమి, (2.29 4) 

వద్యవూర్యభాగమునందలి యుకే శాలంకారమాలిక చేత నపూర్యసౌందర్యన్నూ రిని 

గల్పించి, యట్టి యందమును వ్యంజించు నవయవసామగిని యుత్త రార్భమున( జేరొ_ 

నుట చెవద్య నిర్మాణశీల్పము. . 

పురాణములందలి రసాతలము ' (పబంధమున లేదు. అచ్చటిపాతల యుదాత్ర 

నంస్కారము లిచ్చట కానరావు. కాని, మూలమున సీష్నత్సన క్రము లెన నాయికాళరీర 

విలాసము లీ కావ్యరంగమున( గడు వి స్పృతములై విల సిల్లినవి, 

మ. భళిరా కన్నులు మీలలౌ సీగనురూపా చాల సేబాను రా 

| కళ లందిచ్చు మెఅుంగు ముద్దుమొగ మింకం జందు6డా దీవిముం 

గళ నారా బలితంపుగుబ్బ లివియే కాబోలు. బూ చెండ్హ మిం 

డలు మేలే కురు లిం|దసీలముల కన్నన్ మిన్నలౌనే కదా! 

ఊఉ. జక్కవ పిట్టకున్ గలికి చన్నుల మిట్టకు నేమిపుట్టువో 

చక్కెరదీవికిన్ వనిత నన్నవుమోవికి నేమివావియో 

నిక్కువ దానికిం జెలువ నిద్దవుమేనికి నేమి నెస్త మో 

చొక్కులకోటికి న్మగువసొంపులగోటికి నేమి కూర్మియో! (5.28, 8) 
అనుపద్యపంకులు వెలువడుటకు మూలళ్లొక వద్యములందలి శబ్దార్థ పంక్తులు నీజతుల్యము 

లై నవి. 
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లి. అశ్వతరుసింట మదాలస విరహార్ర యినట్టు చి తింపకుండుట పురాణ 

[పభావమె 4 

పురాణములందు మదాలన పునర్జన్మ నెతియు, _పబంధమున శివునిమాయచే 

దెవ్పింవ( బడియు నళ్వాతరునింట నివసించుట తటస్థించిన ది. మూలమున నామెకు జాతి 

స్మరణము కలదు. _పబంధమున. బూర్వస్మృతి కలదు. కాని, భ ర్హృవిరహము ననుభ 

వించిన ప్టెచ్నటను వర్ణింపంబడలేదు. నిజమున కిది మూలకథలో నొక లోవముగా 

(గహింపవచ్చును. చిననారాయణ తనవపబ౨ధమున దానిని. దొల6ంగించుటకు. జకన్ 

యవకాశము లభించినది. కాని, యత(డు దానిని నద్వినియోగము చేనికొనలేదు. నాగ 

కుమారులు కువలయాప్వుని నుద్యానవనమున దించి నగరు కెగినప్పుడు సమీపమున నున్న 

నొక గృహారామమున నఖ్రీజనవరివృత యైన మదాలనను చూచినట్లు కవి కల్పించెను. 

కాని యామె నచ్చట పతివిరహదుఃఖవివశయై యున్నట్లు గనో లేక అద్యతనభావిలో 

సిద్ధింవ నున్న భ ర్హృనమాగమనిద్ధినిగూర్చి సాభిలాషయై యున్నట్టుగనో చి తింవక 

““చెలువైన పసిడిగద్దియా గొలువై నలువంక( జెలువగుంపులు గొలువన్, బలువై ఖరి 

పావడ నెలతలు వీవంగ? గన్న” ఠీవి మరయః గాల మువుచ్చుచున్నట్ల్టు వర్ణించెను, 

చైపెచ్చు కొండవీటి చేతాడంతపొడ వెన తారాపుంశ్చలీవృతాంతము నోవికతో విన. 

గలిగినట్టు కథ నడవినా(డు, 

మదాలన వునర్ణన్మమున యోగిమాత కా నున్నది కావున నామెయందు మదన 

విరహమును వర్ణించుట తత్కాలచిత్తావస్థ కనుగుణము కాదేమో యని మూలకర్త యట్టి 

వర్ణనము చేయలే దని మనము నమాధానపడుట కవకాశమున్న దచ్చట. కాని, యిచ్చట 

శృంగారనాయిక మదాలస. అమెయందు విరహదిప్రి భాసీంపక పోవుట పూవునుండి 

తావిని తొలగించినట్లు కాం గలదు. కావున, నిది మూలమును గుడ్డిగా ననుసరించి చేసిన 

కల్పన మని భావించుటలో వ్మిప్రతివ త్రి లేదు. 

4 మూలములోని చిన్నచిన్న లోపములం గొన్నింటి నౌచిత్య మెటింగి 

సరిదిద్దుటచే( బురాణక థలను నూక్క్మదృష్టితో( [బబంధక ర్త పరిశీలించె 

నని స్పష్టము కాగలదు ; 

(1) మూలక థలో మదాలసాద్వితీయం డై న కువలయావ్వండు రసాతలమునుండి 
నరానరి నిజనగరమున కేగినట్లు కలదు. [పబంధమున గాలవమహర్షియా (మున కేంగి 

యతని కావృత్తాంతము చెప్ప, నమస్క్మ-రించి, దీవెనలు వడసి నగరమున క6గినట్టు చెప్ప! 

బడినది. మునిజనవిధేయ( డైన కువలయావ్వుని శీలమునకు _వబంధకల్పనము పోషక 

మగుచున్నది. నహజకథాగతి కిదియొక నిదర్శన మగుచున్నది. 
(2) పాతాళ కేతునినంహారము మూలమున వదల(బదినది. _వబంధమున శతు 

శేష ముంచకూడ వను న్యాయమున నతనినందోరము జరిగినది. ఇదియు నౌచిత్య 
౬ 

మెటీ(గి చేసిన మార్చే. 
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(2) మడాలన కువలయాశుని( గాంచి వలచి, సురఖి నిర్దేశించిన వీరు. డాతండే 

యని తెలియ(జాలక దై వనిర్ణయ వై రుధ్యమునకు వెరచి మూర్చులో ముని7 నని మాల 

మున నుండ దానిని మార్చి తత్చూర్వమే విరహదుఃఖార్రి వహింప€జాలక మూర్శ్చనొందె 

నని కుండల చెప్పినకథలో( (బబంధక ర్త వర్డించిచెవ్పెను. మూలకొల్పనము లోనభూ 

యిష్టము కాదు కాని గడునెన కల్పనము. దానిని మార్చుటచే క థార్థ ములకు (బసన్నత 

యేర్నడినది. 

5. సమానాంతర సన్ని వెళ సంవిధానక థాశిల్పము వకు పురాణములే మార్ష 

దర్శక ములు: 

పురాణక ర్రలు కువలయాప్వునిక థయందు సారూప్యనుందము లైన రెండునన్ని వేళ 

ములను గల్సించి కథనశిల్పమును బోషించిరి. మదాలసాకువలయాబ్యల సమాగమ 

ద్యయచీతణ మందులకు చక్కని యుదాహరణము. [పథమసమావేశమున6 గువలయా 

శ్వుండు సురభిచే నూచింప(బడి, కుండలచే నాక ర్షింపంబడి రంగమున; (బవేశించి మదా 

లనను బొందును. అపై వునన్సమాగమున నాగకుమారులచే నూచింవ (బడి, అశ్వతరునిచె 

నాక ర్షింపంబడి రసాతలమున( బవెశించి మదాలనను బొందును, నన్ని వెశస్వారన్యము 

నెంచినచో నొకసారూప్యము పైవానియందు తెలియుట నులభము. 

సవరము చిననారాయణకవియు నిట్టిసారూవ్యము నాయికానాయకుల [పథమ 

ద్వితియనమాగమములందు( బాటించినాండు. నాయకుడు నాయికను జూచుటయు, 

ముగ్గు ( డగుటయు, మాటున నిలిచి విశషముల గమనించుటయు, స్వేయానుకూలవార్త ల 

దెలియుటయు! జివరకు నిశ్చయజ్ఞానముతో నామెను [గహించుటయు ననునంశములు 

వైరండు నన్నివేశములందును సమముగా. బాటింప(బడినవి. మూలకథలోని ర చనాశిల్బ 

మర్మములను నిశితబుద్ధితో గమనించి, వాని నీష1దూవభేదముతో స్వీయకల్పనానుకూల 

ముగా ననునంధించు (వజ్ఞ నీకవి (వదర్శించె ననుటకు సందేహము లేదు. 

ర. మదాలస ముందుగా కువలయాశ్యుని జూచెనను కల్పనకు పురాణము 

లందు వీజములు కలవు : 

కువలయాశ్యు(డు పాతాళ కెతునిపై శరము నంధించి వెన్నంటి తరుముచున్న ప్పుడు 

దివ్యగమనశ క్తి గల కుండల తిరయా తలనుండి తిరిగివచ్చుచు నాతని( గాంచె ననియు 

మూలమున( గల్పింపంబడియున్నది. [_పబంధకర్త యీకల్పనను దనపబంధమున 

విచితముగా( బెంచి యనునంధింధించెను; పబంధమున( గుండలకు దివ్యగమనశ క్తి 

లేదు. ఆమె మదాలనను వీడి యెన్నడు నెచ్చటకు వెళ్ళవలసిన పనియు లేదు. కావున 
చిననారాయణ కుండలా మదాలనలను భూలోకమున నాక యుద్యానవనమున దింవెను, 

పాతాళ కేతునంహారో ద్యోగమున వెడలు కువలయావ్వుని. జూవించెను. మదనవీజమును 

నాయికా హృదయ షే తమున నాటెను. పురాణకల్పనమును [ప్రబంధ క థానంద ర్భ ముల 

కుచితమైన విధమున మలచుకొను నేర్పున కీకల్పన మొక యుదాహరణము, 



కువలయాశ్వ చర్మితము ర్ కీర్ 

7 పాతాళ కెతుసంహారఘట్టమున మారన చూపించిన కాలైక్యసూత్రమును 

[(పబంధక ర్త యనుసరించెను : 

నంస్క్బృత పురాణమున' జాతాళకేతుండు మదాలనను దెచ్చి సువర్ణనగరమున( 

బెట్టి రాబోవు త్రయోదశినాడు వివాహమాడ నిశ్చయించె నని కుండల కువలయాశ్వునకు, 

జెవ్పినట్లు కలదు. కాని, యాదానవు. డక్కాన్య నేనాడు తెచ్చి యాపురియం దుంచెనో, 

తయోదశి యెన్నాళ్ళకు వచ్చునో స్పష్టము చేయ(బడలేదు. కువలయాజ్య (డు మదాల న 

జూడ(గల్లునాటికి వెనుకటిడినము మదాలనవిరహా రిని భరింవ(జాలక [పాణత్యాగమున 

కుద్యమించెను. “నురభి' ప్రత్యక్షమై యామెను వారించి పాతాళకేశునివె శరనంధాన 

మొనర్చంగలిగిన వీరు( డక్కన్యను వివాహమాడ గల: డని వర మిచ్చియుండెను. 

మరునా(డే కువలయాళ్వు. డామెను వివాహమాడెను. అయినచో. ఆరోజు తయోదశియా ? 

కాదా? యను నంళము మూలకర్త స్పష్టము చెయలేదు. ఎట్టయినను మూలకథకు 

లోపము లేదు. 

మారన యీఘట్టము ననువదించుచు పాతాళ కెతుడు “మాయాబలమున నిమ్మా 

నిని. గొని వచ్చి యిచ్చట నునిచి యీవచ్చు'రయి'తా వరియింతు నని నిశ్చయము చేసె” 

నని కుండల చెప్పినట్టు (వానను, “తయోదశి' యిచ్చట “రేయి! యైనది. దీనివలన 

కథలో నొకశక్తివంతమైన కాలైక్య మేర్పడెను. కార్యకారణసమన్వయము కథాళ కి. 

ఇందు కార్యము మదాలసావివాహము. అది యానా(డు _వొద్దుకుంగులోన జరుగవతెను. 

వరుడు పాతాళకేతునివె శరనంధాన మొనర్చిన యోధు( డని నురభివాక్యము. కాని, 

వివాహముహూ ర్తము పాతాళ కేతు(డు ముందు నిర్ణయించెను. అనగా నాదనుజు( డానాటి 

రేయిలోవుగనే శర విద్దు(డు కావలెను. అట్టగుటకు బుతధ్యజు(డు కువలయాశ్వ మెక్కి 

విదముగ నుండవలెను. పాతాళళశేతు. డాతని శరపాతమునకు లక్ష్యము కావలెను. 

అనంగా నంతవజకు జరిగినకథయంతయు దానవుడు నిశ్చయించిన యీముహూ ర్రమును 

లక్షించి నడచిన దని భావము. ఆరోజు తయోదశి కావచ్చును కాకపోవచ్చును. కాని, 
యారోజు అది జరుగనిచో కథ లేదు. కావున మారన _తయోదశీతిథిని వేరొ_నుట 

యందుకన్న ఆనాటిరేయి హెతాళ కేతు డామెను వరించునమయ మని నిర్దెశించి క థార్థ 

ములకు శ కిమంత మైన సమన్వయమును సాధించెను, 

మారన చెసిన యీామార్పులవలన బుతధ్య్వజు:డు కువలయాళ్యమును బొందిన 

మరునా డీఘట్టము జరిగె నని ౦మాహింవ వీలగుచున్నది. చిననారాయణ యీకాలనిర్రేశ 

మునే [ప్రమాణముగా గెకొని కుపలయాశ్వుండు గాలవాశమమున కేంగునపుడు మదాలస 

యాతనిని. గాంచి వలవుచెందె ననియు, నానా(డే పాతాళకెతుం. డామెను హరించి 

యామెను బలాత్కరింపంటోగా, కువలయాజ్వండు దండువిడిసిన వార్త చెవి కందె ననియు, 

శతారణముగా నాత( డామెను వదలిపోయె ననియు, నారా|తి రాయబారి నంపె ననియు, 

మణునాండు యుద్దముచెసి మరణించె ననియు వర్ణించెను. ఇట్లు మారన చూపిన కాలైక్య 

స్తూతము [పబంధకల్పనల సమన్యయమా(త మైనది. 

3౨ 
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5. అలనపోషణము : 

వురాణక థయందలి యంగిరసము ధర్మ విరము. అది యాఖ్యాన శిల్పా ధ్యాయ 

మున వివడింపంబడినది, [పబంధక ర్త కథను శృంగారరన్న్పధాన ముగా( దీర్చిదిద్దెను. 

నాయకుల. డగు కువలయాస్యనియందును, వతాకనాయకు( డగు నళ్యతరునియందును 

మూలమున గల మితధర్మోత్సాహమును మందికృత మొనర్చుటచేతను, శతుజిన్మహారాజ 

పృాతము న్నాశయించియున్న ధర్మోత్సాహమునకు కథయందు |పవేశమునే కల్పింప 

కుండుటచెతను, కథాగతమైన వీరరనదీ విని నీక వి తగించెను. కుండలచే( జెప్పించిన 

మదాలసాచర్మితమునం దద్విరహాతిశయమును వర్టించుటచేతను పాతాళ కేతుభవనమున 

నాయికానాయకుల కేర్పణచిన [పథమనమావేశమున వారిరుపురియాంత రంగిక భావ 

చితణము నతివిస్ఫత మొనర్పుటచేతను, మదాలసావియోగమువలన. గువలయాశ్వుండు 

విచారించిన విధము వర్షించుటచెతను, నాగలోకమునందలి యుద్యానవనమున నాయకుండు 

చాటుననుండి నాయికను; జూచుసన్ని వెళమును గల్పించుటచేతను, శృంగారరనమునకు 

మూలమున లెని యత్యంతవి స్పృతి లభించెను. తారావృత్తాంతమువలన శృుంగారరసాభాన 

మును గల్పించి, రనవై విధ్యమును సృష్టించెను. శృంగారమునకు రంగ మధికముగా 

లభించుటచే నీకవి దానిని నిర్వహించుటయందు కొంత న్నిగహమును గోల్పోయినమాట 

వాస్తవము. కాని, యతనిపై సమకాలినసాహిత్యము వె విన _పభావమును బరిశీలించినచో 

నట్టు రచింపక పోవుటయే యొకదోషమేమో యను ననుమానము కలుగును. ఏమైనను 

వర్ణన మతివి సృత మగు నరికి యీపబంధమున నొచిత్యము కొన్నియెడల భంగ మైనది. 

ఇ రై ఈకావ్యమున ఆ; శమవానులందు దె న్యమును, దనుజమాయాదులం దద్భుతమును, 

యుద్ద వర్ణనలయందు వీరఠ్యాదభయానక వీభత్సములను, (పతినాయకులయందు మవ 

గర్వావేగచావలామర్ద దైన్యాదులను, కవి విపులముగా వర్ణించెను, ఇట్టి రనభావము 

అంగమ. లుగా! బరిపుష్టమెన శృంగారరస మిందు అంగి. 
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19 వ శతాద్దివూర్వార్థ మున వసించియున్న అల్రమరాజు రామకృష్ణకవి మదాలసా 

పరిణము మను [పబంధమును రచించెను, దానిని సోమయ వభు పేరణచే! వీఠికా పురమున 

వెలసియున్న క కుంతిమాధవస్వామి కంకిత మొనర్చియుండెను. అతండు భీ మేశ్వరకరుణా 

_వసాదలబ్ధక విత్వమహనీయు. డనియు, రంగధామార్యతనయు. డనియు నీకా వ్యపేఠిక 

వలనను, ఆళ్వాసాంతగద్యవలనను దెలియుచున్న ద్. మదాలసానరిణయకా వ్యము మన 

కిప్పుడు సంపూర్ణముగా లభించుటలేదు. మడాను (పాచ్యలిఖిత భాండాగార గంథనూచిక 

లోని మ. 2668 నం. గల తాళప్మృత వతి మాతము లభించుచున్నది. 

తిరువతి పాచ్యలి ఖిత భాండాగారమున ( గలదు. 

సెతాళవ[త పతి శిథెల మె యుండుటచె( గావ్యనమ గ న్వరూవము తేటవడుట లేదు. 

_పస్తుత వతిలో నీకా వ్యమునంవలి మూండాళ్వానములు కనవచ్చుచున్నవి. అందు (ప్రథమా 

శ్వానము సంపూర్షముగా నున్నది. దానిలో 27 పద్యము లవతారికలోను, 51 పద్యములు 

కథాకథనమునందును.( గలవు. ద్వితీయ తృతీయా క్యానము లనంపవూర్ణములే. కాని ద్వితీ 

యాశాకనమున శిథిలమై యున్నవి ఆశ్యాసాంత పద్యముల లో చివరిది, గద్యమును. అవి 

యా పతి వాయునాటికే శిథిల మైనట్టున్నవి, వీలివ పట యగు నాకున నేమియు పాయక 

వదల (బడియున్న ది, కావున ద్వితీయాళ్వాన కథావిభాన మెజుగుట కెట్టి యడ్డంకియు 

లేదు. ఈయాశ్వాసమున 1లెరి పద్యములు కలవు. మూ(డవయాశ్యానమున 11లివ పద్య 

మగు అలయగాహి వృర్తమునుండి తాశపష్యతములు లేవు. కావున కావ్యనమ్మ గ విమర్శ 

సాధ్యము కాదు, ఐనను దొరికినంతవణ కీకా వ్యమునకు మార్కండేయ మెట్టు మూలమగు 

చున్నదో వరిశీలింపంబడుచున్నది. 

సం ఆద అహ జి 
ఈ వతి యిప్పుడు 

1 మ. నను ధ్రిదచవురిశ వమపదనన్నాళకపవూజా భిలా 

చుని తద్దివదయావలబ్దక వితాశుంభ్యతృభావావయున్ 
దల ద a 

భఘనభారోశనంనిరోష్యనిరతదగ,గసోరుసింహావలో 
రం) 6 ౧ 

కనసనమ్మక్సదక్ళద్విలాను( విలువంగా' బంచి డా నిట్టనె న్, (1. 17) 
అ లు 

గద్యము: ఇడి శ్రిమదల్లమరాజాన్యయ మాలికారంగధామార్యవర్య తనూ వ శ్రీమద్బీమేశ్షర 

వర పసాదలబసరనకవిత్వపటిమాసామాజ్యదురంధర హరి తనేగో తప పవిత్ర కై 
_ ధ 

కాహెరా[తశత్యగంథ ఫకలఅ ల్పనావిచి!త్ర సకలనజ్జనవిధేయ రామక్సష్టక వినా మధేయ 

[వణితంబై న మదాలసావరిణయం బను మహావబంధంబు: నందు ప్రతమార్వాసము. 

(ఈతాళవ్యత్యవతిలో నిథిలము కారుండ నున్నది [ప్రథమా సాంతగచ్యమాత రమ. 
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మార్క_ండేయపురాణో క్ర క్రమమున స్రీ పబంధమును జెప్ప(బూనినను 

కవి కథలో మార్పులు చేసెను : 

రామక్క్ళష్షకి వి మార్శ_ండేయప్పరాణో కకమంబున  నాయొనర్చ్పంబూనిన 
లా అలాని 

మదాలసాపరిణయం బను శృంగారరన్నపబంధమునకు.( గథాగ్రమం బెట్టిదనిన” అసి 

వబంధము నారంభించెను. ఇందు పురాణో క్మకమ మన6(గా6 బురాణమునందు వర్షితము 

కైక కథానన్ని వేశములయొక్క క్రమ మని భావింప వీలగుచున్నది. అదియె కథా 

క్రమము కాగలదు. ఇ టక వి కథాకమమునందును, [బథానపాతసంభాషణములందును 

పురాణము ననునరించినను ఇత( డీకథలో( జేసికమార్పులుకూడ కాన(బడుచున్నవి. 

అవి పురాణవస్తున్వభావమునే మార్చునంతటి వై శిష్ట్యముతో నొప్పారుచున్నవి. అట్టివానిని6 

గొన్నింటి నిచ్చట పేర్కొానుట జరుగుచున్నది. 

1. మదాలసాపరిణయము శృంగారరస్మ పబంధము : 

మార్క్మండెయమునందలి కువలయా కోపా ఖ్యానము ధర్మవీరరన|వధాన మైనది. 

చిననారాయణకవి దానిని శృంగారరన్నపధాన మొనర్చెను. రామకృష్టక వియు నె 

చేసెను. ఇది పురాణకథాన్వభావమునకు విరుద్ధము. (వబంధమును నిర్మింపందలచిన 
యీకవి శృంగారము నెన్నుకొనుట యుగ్యపభావము. రన వతీతి కనుకూలము లై న నన్ని 

దేశములను, తదనుకూలచి త్తవృ తియును, రనభావములును కావ్యమునందు సంతదించుట 

యవనరము. కావున నీకా వ్యమున రసానుకూలములై న కొన్నిమార్పులు కావలసివచ్చినవి. 

అవి శృంగారరనపోషక ము అని తాత్పర్యము. 

పం కువలయాశ్వుని కిడలు వనవిహారములే : 

పురాణములందు కువలయాజ్యు(డు మి|తులతో(గూడి యొనర్పు బహువిధ విహరణ 

ములలో శృంగారవీరరసానుకూలములై నవి పేర్కొన(బడియన్న వి. రామకృష్ణకవి 

కవల యాళ్యుని ''కుమారనదృళమానిత వీర్యోడారు ౮ డని వేర్కొనెను. అత6 డొనర్చు 

విహారములలో ఏర్షపధానములై న 'వివిధాస్తళస్తనయకా స్త్ర వరి శమనై పుణ్యములు” కాన 

రావు. కాని వనవ్నిభమములు మ్నాతము విపులముగా. గానవచ్చును. పూవు పుట్టగనే వాసన 

విరజిమ్మునట్లు ఈరాజకుమారుండు య క్రవయన్కు_( డగునప్పటికి వనవిలానములం 

డానక్తు( డయినట్లు చి తీంవ(బడినా(డు. భావిశ్చంగారక థ కనుకూల మగు చిత్తవృత్తి 

నాయకునియందు నూచించుట క వితాతృ్చర్య మీచ్చట : 

లీ, వనంతర్తువర్ణనము రసానుకూలకల్పనము : 

కువలయా శ్వు6డు గాలవ్యాశమమునకు యాగనంరక్షణార్ధ మరుదెంచినప్పుడు 

వసంతాగమ మైన దని రామకృష్ణకవి 4 వద్యములలో నాబుతువిలానవరన మొన 
(3) 
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ర్చెను; (1. 19-2ల) అందు “లయగాహి' వృత్త ములను రెండింటిని, సీనములను రెండిం 

టిని వాడి వనంత విపుల పభావమును విపులవి శేషవృ త్రరచనమున వ్యంజింవ(జేసెను, 

పురాణములందు బుతువర్ణనము లేదు, చిననారాయణకవి (గీష్మర్తువర్దనము 

చేసెను. ఈకవి దానిని వనంతముగా మార్చెను. కావ్యనామము మదాలసాపరిణయము 

కావ్యఫల మని సూచించుచున్నది కావునను, గాలవా శమ పవేశము నాయకునకు నాయికా 

(పాప్తికి హేతు వగుచున్నది కావునను, ఉచిత సమయమున నుచితబుతువర్షన మొనర్చి 

రసవ్యంజనము చేయుట యిచ్చట కవిశిల్సము | గీషృ్యవనంతములవర్గనయందు భేదము 

కొంత భావించుటకు ఏలున్నది. విరరనముచే దీప్తమైనట్టియు,-లేక - కరుణవిప్రలంభాది 

రనములచే త ప్రమైనట్టియు శృంగారము కావ్యమునం దంగి యైనచో దద్వంజక ముగా 

గీష్యమును వర్ణించుట శిల్పము. శృంగార్రె క|పధాన మెన వస్తువును వ్యంజింప( గల శక్తి 

వసంత ర్తుపునకు కలదు. కువలయాశ్వచరి తమును శృంగారరన_పధాన మొనర్చినను, వీర 

రసాంగత్వమును వర్ణించి తీరవలెను కావున బుతువర్గనమున చిననారాయణ కల్పనము 

రామకృష్ణక వికల్పనముకం'ె శిల్ప సార్థకము కలది యనవచ్చును | ఈక వికి నాయ 

కుని పరిణయము నం దున్న యనుర శి పరా|క్ర మున గానరాదు । 

4. మదాలసాకువలయా శ్వుల పథమనమావేశము మూలక ల్పనముక కంటె 

విలక్షణమైనది ; 

మదాలసాపరిణయమున మదాలసాకువలయాశ్వుల (పథమసమావేశము విలక్షణ 

ముగా వర్ణింపంబడిన ది. కువలయాశ్వు(డు పాతాశవివరమున। (బవేశించి ఘోరాంధకార 

నిర్మగ్నమైన మార్గమున. గొంత దవ్వేగి కోటిసూర్య పభావిభవ మైన యొక పురిని గాంచి 

యం దొకచోట దివ్యసుందరి యెన మదాలనను గాంచి, యామె సౌందర్యవిలానములకు 

మగ్గు(డై, మదనబాణవరవశుం డె యామెను పరిణయమాడ వేడుకొనును,. ఆమెను 

గా(గలి నిమ్మని (ః _పాస్థంచును. మదాలనకు సిగ్గు ముంచుకొనివచ్చును. గిరుక్కున తిరిగి 

చెలులు వేచియన్న యంతర్భవనములోనికి( న్లోవును. మూర్చపోయి చైళులశీతలోవచార 

ములచే మేల్కా_ంచి శయ్యాతలమున నున్న మదాలనను కువలయాశ్యుండు చూడ(బోవును. 

కుండల మదాలసాజనకు( డగు విశ్వావసుని రప్పించి కన్య నిచ్చి పరిణయము చేయించెను. 

మదాలసాకువలయాశ్యుల శోభన మారాతి జరిగెను. మరునాం డుదయమున మామగా 

రిచ్చిన యొక దివ్యరథ మెక్కి కువలయాశ్వు6డు మదాలసాద్వితీయు(డై గుహామార్గ ము 

వెలువడుచుండ రాశ్షననైన్య మాతని జుట్టుముట్టును. కథ యిట్లు సాగును, 

పురాణములందు కువలయాక్యుండు మొదట చూచునది కుండలను. ఆపైన విర 

హార్త యయి యున్న మదాలనను. నాయికానాయకులకు (వథమవీక్షణము కలుగక 

వూర్వుమే నాయకుని నాయికనిగూర్చిన పరిచయము కలదు. “నురబి” కువలయావ్వండు 

భర్త యగు నని సూచించెను. వురాణములందు లేని కనుకలిని చిననారాయణకవి కల్పించి 

నాడు. ఇవి యిట్లుండ వురాణ వబంధకల్పనలన్నియు నాయకు6డు విరహార్తయె యున్న 
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నాయికను జూచిన క్రై చెప్పుచున్నవి. వానిలో రనపుష్టి కాస్కార మున్నది. రామకృష్ట 

కవి కల్పనలో నాయకుండు నాయికను గాంచి నప్పు డామెకు విరహ మను (పనక్ష్తియే 

లేదు. కనీసము రాక్షసునిచే. [గహింప(దిడినందులకు చింతయైనను గానరాదు. చెలు 

లింటిలో నుండ తా నొంటరిగా నేలనో బయట తిరుగుచున్నది £ ఏమైనను నాయకు( డామె 

నొంటిగా ముందు చూడ(గలిగినాండు ! తనమనోవేదనను వెళ్ళ(బోనుకొనినా(డు. 

సిగ్గుతో. దనను కా దని లోని కేంగిన నాయికచిత్త వృత్తి కుత్త లవడినా(డు. లోని శే(గ 

మజణల మదనపాఠమును వల్లెవై చినాండు. 

మదాలసామదనావస్థలను ఈకవి విపులముగా వరించి (ప్రబంధమర్యాదను నిలువ 

బెట్టుకొనెను. కాసి ఆపాత కాభావము లన్నియు _వభవిల్చి, (పవృద్ధిం గాంచుటకు6 దగిన 

వ్యవధానము మాత్ర మీయలేదు. అందువలన నావర్గనమంతయు ననహజముగా భాసించు 

చున్నది. నమయము లేనప్పుడు వర్ణనాంశ ములు తగ్గించుకొనరాదా!  ఈకవి కది 

నచ్చదు. ఆకాసంతకాలములోనే “అవరిమిత విరహతావమునకు బాలయ్య నని మన్మథ 

దశావస్థలను వర్ణింపవలెనా 12 మన్మ థోపాలంభనాదులు చేయింపవలెనా 1? పాణహననో 

ద్యోగమున కుప్మకమింపంజేయవలెనా 2* ఇంత చేయటయు నాయకుని ముంగిలిలో( బెట్టు 

కొనియే. ఆత(డు లోనికి వచ్చునరగడియలోపలనే శృంగారలాంఛనములన్నియు. 

జెల్లీన వని కని నంతోషించినా(డుకాని వానిపయో గలాఘవమునుగూర్చి యినుమంత ఆలో 

చింవలేదు ! ఏమైనను ఈవర్ణనము రసానుకూల మనుటలో విప్రతివ త్తి లేదు 

ర్. వమ దాలసామనోవాంఛాకల్పనము రసోద్దివకము ; 

పురాణములందు పాతాళకేతునివై బాణము నిగుడించిన వీరుడు మదాలనకు వతి 

యగు నని నురభి నిర్దేశించెను.. చిననారాయణ దానిని తొలగించి కనుకలిని (వవేళ 

వెపైను. ఈకవి మదాలసాచి త్రమున నొకయభిలాష కల దనియు కుండలచెత నిట్లు 

చెవ్పించెను : 

“అధివ । మానతి నర్యజ్ఞు( డగుచు మరుని 

చేరి కడకంటిలీలనే గీ టణంచు 

నట్టి ఘను రాజశేఖరు నాత్మ6 గోరు 
నీశ్వరేచ్చ యెటు లున్నదో యెరు(గరాదు ! (8,12) 

శ్రేషచమత్క్కత మీవాక్కు.. రాజ శేషు. డను నర్థము _పకృతము, వరమేశ్యరార్థ్గ 

మపక్ళతము. కాని ఆరాజశేఖరుండు రాజశేఖరునంతటివా( డని నాయికాచి తము. ఇది 

పూర్యకల్పనలకన్న విలక్షణము. నాయిక యొకయాదర్శసుందరమూ రిని లక్ష్యమునం 
దుంచుకొని తచ్చిద్దికొ అకు వతీక్షించుచుండెను, ఆ_పతీక్ష కువలయాశ్వదర్శనమున 

ఫలించె ననుట వస్తుధ్యని, నాయిక కోరినది యందము. నాయకు( డందగాండుగా 

2, మదాలసా వరి. 9. ఉ9.55; 85-95, 8, మాడాలసా వరి. 2. 102. 124. 

4. మదాలసావరి. 2. 1265. 128. 
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జి తింవ(బడెను. మనోహరాకొతివీక్షణముచే( [బేరేవింపంబడిన రతి తచ్చింతతో బరిపుష్ట 
మ శు 

మైనది నాయికయందు, 

6. మదాలసాకువలయాశ్వుల కోభనకల్ప్సనము రసాకూల మనియే కల్సి-వ( 

బడినది. 

మదాలసాకువలయాశ్వుల వివాహము పాతాళమున( జరిగినట్టు పురాణములును, 

[పబంధములును గల్పించినవి. రామకృష్ణక వి మణియొక మెట్టు ముందుకు వెచి అచ్చటనే 

యార్యాతి కోభనముహూ ర్రముకూడ వెట్టించి తంతు నడివించినాండు ! ఈఘట్టమును 
దృతీయాళ్వానమున నేంబదిగ ద్యపద్యములలో కవి వర్ణించెను. మదాలసావదిణయ మని 

[పబంధమునకు పెరు పెట్టి పరిణయఘట్టము నొక చిన్నవచనమున( దెలగొట్టిన యీక వి 

యౌచిత్యము నేమనవచ్చును: పరిణయముకంటె శోభనము రసహేతు వని యీతని 

కమ్మకము కాబోలు! పాతాళ కేతునంహార మొనర్చ(బోవు నాయకు(డు నాయికానమాగ 

మానక్తు( డ్రె నట్టు వర్ణించుట ధర్మవీరపోషకము కాదని విజ్ఞు లిచ్చట తలంచుట కవకాళ 

మున్నది. [పళయమునకు ముందు |పణయము రసాభాన మగును. పాతాళమున రాతి 

వేగించుట యర్థపుష్టిలేనికల్పన ము. వరమశతుగృుహమునం ద్రె నను భయ మన్నది లేక 

వివాహకోభననంభారముల నిర్వహించిన విఠ్వాసునిగొత్పత న మే గొప్పతనము ! దానవుసికి 

జంకి తనూజను దెచ్చుకొనలేని యావీరుండు కన్యాదానఫల మైనను దక్కించుకొనినాండు ! 

ఇంత జరుగుచున్నను పసికట్టలెని యాపాతాళ కేతుపరిపాలనమును మెచ్చుకొనవలెను ! 

మూలమున దల్రిదండుల చాటుబిడ్డ కువలయాశ్వు6డు. అందువలన భార్యను వారికి? జూవె 

గాని పక్కన, జేర్చులేదు. కాని యాకవి మూలము ననుసరించుచునే శతుబిన్మహా 

రాజును విన్మరించెను. ఉత్తమశిల్చి యెనవాం డీకల్పన నిచ్చట మెచ్చుకొనండు ! కాని 

దానివర్ణనమునకు ముచ్చటపడక మానడు! సంవిధానకౌశలము నటుంచినచో నిది 

సరనమైన వర్ణన మనుటలో సంశయము లేదు! 

7. నూకరాకారుం డైన రక్కనుయు పాతాళ కేతు(డు కాడు : 

గాలవా శమనంరక్షణో ద్యోగు డైన కువలయా శ్వుని సూకరాకారుండై న పాతాళ 

కేతు. డెదిరించె నని పూర్యకావ్యములం దుండ యీకవి యట్లు డీకొనిన వాండు పాతాళ 

కేతు సేనానులో నొక( డగు నూకరాన్యు(డని పేర్కొనెను. పురాణములందలి నురఖి 

వాక్యకల్పన మిందు లేదు కావున సీకల్పనకు భంగము లేదు. పాతాళ కెతు(డు పాతాళ 

వతి యనియు, నాతడు తన సేనానులను భూతలమున కంవి బుషా్య_శ్రమముల( 

నీడించుచుండె ననియు, నాతని సేనానులంద జాకువలయాశ్వునిథాటికి ఏగిపోగా చివరకు 

తానే కదలివచ్చి యతనిని డీకొనె ననియు నర్థ మేర్చడి [ప్రతినాయక పాత్రహోషణమున 

కీకల్పనము నహాయక మగుచున్న ది, పురాణాదులందు ఒకసారి వీగినఏరునిపె విజయము 

సాధించెనే గాని వెబుకా దను విమర్శ నాయకుని పై రాకుండ రామకృష్ణక వి రక్షించెను. 
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౨. రథకల్పనము చేయుట కువలయాశ్వక ల్పృనమును విన్మరించుటయే ; 

మదాలసాకువలయాస్యలవివాహశోభనానంతరము విశ్వావసు(డు ఓకతే రాయితం 

టొనరించి మదాలసానహితంబుగా నాబుతధ్యజుని నం దుంచి యింటి కంవినట్టు కల 

దీకావ్యమున. ఈకవి యిచ్చట వెద్దతప్పు చేసినాడు. పూర్వాపరక థార్గ సంవిధానము 

క థాకథనశిల్పపాణము. ఇక్కడ మామ యిచ్చెను కదా యని రథ మెకిి_నా(డు 

పెండ్లికొడుకు ! మణి గాలవమహర్షిదత్త మైన యాతని కువలయాళ్వ మే మైనది? 

సూకరాన్యుని. దరుముకొని వచ్చునవసరమున “బంధురహయమే నహాియముగి 

బయలుదేరినవాండుకదా ! పొతాశమున బడతినిం జూచినాండు వడుచువాని కశ్వము 

మరుపున( బడినది. కవిగారి కంతకువూర్వమే విన్మృతి వ్యాపించినది. మామగా రా 

వివాహమహోత్సవంబున రుచిరన వరత్న ఖచిత పభాకంద శంబుల గు న్యందనంబులను, 

సీలగిరినన్నిభంబులగు నిభంబులను, జవహనిత నెంధవంబులగు నైంధవంబులను, 

రణో దంచిత విస్తృతార్భటు లగు భటులను, దానదాపీజనంబులను, నమ్మే దినీకాంతునకు( 

గట్నంబులు చదివించె నని చెప్పుట యందు నత్యంత శద్ధ వహించెనుగాని సవలయా 

శ్వము నాత౭డు దిగెనా?లేదాః దానిగతి యె మైన దన్న యంశమును మాతము క విపట్టించు 

కొనండు. బుపైడుగాజువూనలు (పోగుచేసి మూటగట్టి యివ్వగా నా వెండ్రికొడుకు పొంగి 

పోయెదే గాని రత్నము నొకదానిని పారవెచుకొంటి నని మ్మాత మాలోచింప(డు, కవిగారి 

కల్పనాశర్తి యిక్కడ కలతపడినది. మిశవస్తువులో, [బాతకొ తల మేలుకలయిక 

జరుగవలె. గాని, కొ తనీరు వచ్చి (పాతసీటిని నెట్టివైవరాదు కదా! 

9 వస్తువిన్ఫృతి_.వర్ణ్లనలు ; 

కువలయా శ్వోపా థ్యానము సీకవి [పబంధముగా నిర్మింవ(బూనుటబే వస్తువినృృతి కై 

వర్ణనాదుల సీత (డు బహుళముగా నొనర్చెను ఈ వబంధవస్తువున కొ సిపంజరము 

పురాణవస్తువు. ఆకారపుష్టి కేర్పుజచిన కండరాదులు వర్ణనలు. నూలముగా( బరిశిలించి 

నచో నవి యిట్టుండును : 

1. (వతిష్థానవురవర్ణనము (1.29 49); వ, శ తుజిన్మ హారాజవర్గ నము (1.50. 

ల్లి); లి. బుత ధ్యజవిహారవర్గ నము (1.54.59); పడ్తే, బుతధ్యజు (డశ్వారోహణము 

సేయుట (27-90); ర్, గాలవ్మాశమతపోవన వర్ణనము (ఏ. 10-15); 6. వనంతర్తు 

వర్ణనము (2.19-28); 7. మదాలసావర్ణనము (2.8647); రి, బుత ధ్వ్యజవర్ణనము 

(2.49 565); 9, మదాలసా విరహవర్ణనము (2.85.94; 2.102_128); 10. సౌధ 

వర్ణనము (లల); 11, వివాహవర్ణనము (8.24); 12. రాతివర్ణనము (2.26_81); 

19. నాయికానాయకుల ళోభనవర్ణనము (8.82.82); 14, యుద్ధ వర్ణ నము (8.87_118), 

10. మూలమునుండి గహింపని కొన్నిక థార్థ ములు : 

మూలమున నశ్వతరునిప్తాాత యుదా త్రముగా( బోషింప(బడియున్న ది. ఆతని 

యుత్సాహదీ ది యనంతమైనది అది యతనిమాటలలో, చేష్టలలో వ్యజింఫ(బడు చుండెను. 



మదాలసా పరిణయము న్ర్ల్లి 

రామక ఎ్రష్షక కవి యేలనో యాతని విగువై నసంభాషణలను [గహింపక పాతయిక్క_జిగిని 

బలివెట్టెను. పురాణములందు_ వరోక్షమున, గీ ర్రింపంబడుపవుత్తు9ని, గన్నతండిబీవితము 

ధన్య మనియు, మితున కుపకారము చేయని వానిజీవితము కుచ్చిత మనియు. జెప్పువాక్య 
ములను, నమధిక తమవిపాతోద్యో/పనకు సాధ్యము కొని దేదియ లేదని పల్కువాక్యము 

అను. ఈకవి [(గహింవలేదు, నాగకుమారులు తండితో చెప్పువాక్యములందును మూల 

మున నున్న యాప్యాయతకాని, గాఢ స్నెహశీలము గాని కానరాదు. 

కుండలాపాత కీ పబంధమున. బురాణము లందున్నంత (ప్రాముఖ్యము లేదు. 

ఈమె చెలిక తెలలో నగ గణ్య; సమర్థురాలు. అంతియ. అంతకంటె మతివివరములు 

తెలియవు. వివాహానంతర మీమె యాయవలసిన నందేశము మామగా రిచ్చుటచే నీమెస్టితి 

మజియు నిస్సారమైనది. కువలయాశ్వమే యీకథాగర్భమున కంటికి కనంబడకుండ 

పోయినది. ఇక కుండల యెక్కడ నిలచును |! 

మొ త్రమున కిక వి కొవ్యనాయికా నాయకుల శృంగారవర్ణ నములందు: జూపిన 

యాన కి కథా[పత్యంగపో షణమున( జూపలేదు. అందువలన వరాణకథలో" నున్నసమతా 

గుణము కొంత శిథిలమైనది. వస్తు వసమ్మగమై యుండుటచే నమ్మగపరిశీలనమున కవ 

కాశము లేకున్నది. 

మదాలసాపరిజయమువె పురాణ పభావము : 

రామకృష్ణకవి పురాణకిథా[క మము ఉ త్తమపద్ధతికి( జెందిన దనియు, కార్య 

కారణసం బంధ్యకమమున. జెప్పినకథ శిల్పసుందర మగు ననియు తలంచి తనకావ్యమును 

మొదలు వెట్టియుండును. పురాణకథలోని సన్నివేశనంవిధాన్నకమమే (_పబంధనన్నివేశ 

రచన కాదర్శపాయమై యున్నది. కథ నడచినతీరు పురాణసంబంధి; కథ యెదిగినతీరు 

[వబంధ సంబంధి, 

మారనకవి వరాహరూవ మెత్తిన రక్కనుని విజ్బంభణమును సీసమున నెత్తు 

కొసి, శద్దానుకరణములై న “మఘురఘుఠో నాదముల నందు మైోయింప జేసెను.5 ఉపా 

థ్యానమున రెండు చరణములు వ్యావించి నడచిన యీవృత గతిని రామకృష్ణకవి 

[గహించి, వృ త్తవ్యా వ్రిగా( దన/పబంధమున నావరాహ వర్ణనమున నిబంధించుకొనెను.6 

బుత ధ్యజు(డు (పవెశింప మందిరాంతర్గత మెన శయ్యనుండి మదాలన దిగ్గున డిగ్గి 

నెచ్చెలులచాటున నిల్బె మూలము. చిననారాయణక వియామెతెరబాటున నిల్వె నని వాసెను 

కాని, రామకృష్ణకవి మారన చేవట్టిన ఛందమునేగ్లై కొని పురాణభావమునే వర్ణించెను.” 

ఇట్టు వర్ణనావిశేషములందు స్వీయ్మపతిభావి శేషములను [బకటించుకొనినను కథార్థము 

లనుమ్మాతము మూలమునుండియే (గహించుచు నీక వి తన పబంధమును నిర్యహించెను. 

ర, మారనమార్భ, లి.260. 6- నుదాలసా పరి. -2.9ర8. 
7 మారన మార్క. 2,297 = మచాలసా పరి. లె.7. 



వుదాలసా విలాసము 

నంస్కృృకాంధ మార్మండేయపు రాణ ములందలి కువలయా శ్వోపాఖ్యానములను, 

నవరము చిననారాయణకవి విరచిత కువలయాశ్వచరితమును బరిశీలించి తత్కథను 

సర్వాంగ నంపూర్ణ మొనర్చి యొక్కపబంధముగా. నిర్మించిన గౌరవము (శ్రీ వెంపరాల 

మార్యనా రాయణశా స్రీగారికి దక్కుచున్నది. వీరిచే రచింపబడిన మదాలసా విలానము 

మూ6డాశ్వాసముల్యపబంధము. ఆవతారికలోని 160 వద్యగద్యములను వదలినచో కథా 

భాగమంతయు 686 వద్యగ ద్యములందు రబింప6బడిన ది.మునిత్రయచరిత్ర శంకరవిజయాది 

కావ్యనిర్మాత మైన శ్రీశాగ్రీగారు విద్యత)_వి. వారియీకావ్యము క విపండితుల మన్ననల 

నందుకొని యున్న ది. ™ 

ధా, మార్కండేయ పురాణ మెల్లి బుధ నమృగ్పోధనన్ వింటి నా 

అర్కాాంబాపద మౌ మదాలనకథాలావంబు తాపాంధకా 

రార్క_ద్యోత ము నై పుమర్థ్ధఫలదంబై యందు. దోచెన్ పథో 

దర్శ్పకియ' దత్సతీచరిత నంధానింపు కావ్యంబుగన్. (మ. వి. ఆవ. 12) 

అను కృతిపతియా దేశము ననుసరించి శ్రీశాన్రీగారు మార్మండేయపురా ణాంత ర్లత మైన 

మదాలసాచరి. తమును భ ర్భృవునన్నమాగమ పర్యంత ముగా. గైకొని నిర్మించిరి. పురాణ 

కథలో సంగహముగా( జెప్ప(బడియున్నట్టియు, విడువ(బడియున్న టియు నైన కథాంశము 

లను వీరు పెంచియు, కల్పించియు కథను సమగముగను రసవంతముగను నొనర్చి 

ధన్యులైరి. | 

పురాణమున సీకథ జడో పాఖ్యానాంతరర్షత మెనది. కథకుడు జడుడు ! [శొత 

భార్గవు(. డను వివుండు. జడో పాఖ్యానమును ధర్మవక్షులు జై మినిమునికి. జెప్పెను. 

శా స్రిగారికి ఉపాఖ్యానాంతర్గతక థయే (ప్రస్తుత మగుటచే జడు(డు భార్గవునకు( జెప్పినట్టు 

[గ్రహించుట యుచిత మగుచున్న ది. 

శతుజిద్ఫూపాలు( డేలునగరము రత్నపుర మని శాస్త్రిగారు కల్పించిరి,! ఆరాజు 

సార్థక నామధేయం డని నిరూవిత మగున ట్టతని వర్ణనము నిర్యహించిరి.* బుత 
ధ్యజుండు మితులతో( జరుపు [కీడలను నంన్క్మ్బృతవురాణానుసారము వివరించిరి. 

అతడు నగరబహిన్సుందరనందనమున నరనజలపూరితాం బుజాక రముతటిని నుల్లనిలు 

వై డిమేడయందు ఆ ప్రమితానపాయి యగుము నివసించె నని వివేకించి చెప్పిరి* అశ్వ 

1, మడాలసా విలానము 1.1 2. మడాలసా వితాసము 1.2-డీ, 

8 : : 1.9 4. . ,, 1.8. 



లో తరుండు తనపుత్తులు పగటివెళల రసాతలమునందు వసింపక విచ్చలవిడిగా తిరుగు 
చున్న ందులకు వారిని మందలించి యు క్రవయన్సులో విద్యాభ్యాసము చేయమి కల్టుకష్ట 

నష్టములు వివరించినట్టు సందర్శ్భోచితముగా౬ గల్పించి యపదేశమును నిర్వహించిరి.5 
నాగకుమారులు తండితో బుత ధ్వజవృత్తాంతము చెప్ప నారంభించునెడ నగరభూపాల 

యువరాజవర్ణన ములను నాతివిసులముగా( జొప్పించి యౌచిత్యము వీడని (ప్రబంధమార్గము 

ననునరించిరి.* గాలవమవార్షీ కువలయాశ్యనహితు( డై శృతుజిద్భూపాలుండు నభావవేళ 

మొనర్చిన ఘట్టమును, పాతాల కేతుదురంతకథనమును, నవివరముగను స్వాథావికము 

గను వివరించిరి.” బుత ధ్వజుడు పాతాళమున( గాంచనన గర్మపవేశ మొనర్చుఘట్టమున 

మారన చూపిన మార్గము ననుసరించి నగరవర్షన మొనర్చిరి.8 మదాలసాకువలయా 

శ్వుల పథమవీక్షణఘట్టమున మూలముకంచె( గొంత వైశిష్ట్యము గల కల్పనము చేసి 

శాన్ర్రీగారు సన్ని వేళ నంవిధానశిల్పమును వెలార్చిరి. పురాణములందు కువలయాశ్వుండు 

సువర్హ్ణభవన మెక్కి. హుటాహుటి మదాలసాశయనమందిరమునకు వెడలినట్లు కలదు. 

ఈ పబంధమున _ 'రాజవుత్తుడు దాకారద్వారమునొద్ద నళ్వము దిగి లోని కరుగ 

వచ్చునో లేదో యని కొంచెము నందేహించి యొక టిరెండుక క్షు లతిక మించి సాహనింప 

లేక నాల్గవకక్ష్యయందు గల వృక్షవాటిక న్నిలిచి, తలయె త్తి మడవంక( గనుంగొన 
దొలకరిమెలుపువంటి యొకయువతి గన(బడెను. ఆయతివచూవులో నేదియో భావ 

మున్నట్లు (గపాంచి యాతండు కల6ంగుచుండెను. ఆమగువయు. గొంచెము సేపు చూచి 

తటుక్కున గవాక్షమునొద్ద కెంగి తనవంక౧జూచుట యరసి తనయం దానుందరికి వలపు 

గలదో లేదో యని యతడు త తఅపడుచుండెను. తనయూహ తప్పేమో యని నంశ 

యించెను. చెలియ గవాక్షమునొద్దను గన(బడకుండెను. ఆనమయమున కుండల వేగ 

ముగా వచ్చి “యార్యా! యీమెడయం దున్న మావయస్య కారణ మేమియు లేకయే 

మూర్చపోయినది. ఏదియే నుపాయముచే నామెమూర్చ తొలగించి రక్షింవు* మని కోరుచు 

నతని, దోడ్కొౌంని చని శయ్యపై మూర్చిల్సియున్న నెలత జూపింప రాజకుమారుడు 

చెంగటి కేగి “కాంతా భయవడకుము కన్ను విచ్చి నన్ను జూతు'” మని పలుకరింప, 

నమ్మగువ కన్ను దెజచి చూచి నిగున శయ్య డిగ్గి తెరచాటున కరిగను"_ అని కల్పింప 

బడెను. వురాణమునందువలె నీకావ్యమునందును కనుకలి ముందుగను, వినుకలి యావె 

నను కల్పింపంబడినను, [వథమనమావేశమున నాయక్కపవేశమున కొకరమణీయహేతువు 

సృజింపంబడుటచే నన్ని వేశము సార్థక మును, సహజమును నై శోభిల్లుచున్నది. 

మదాలసాకుండలల వృత్రాంతకథ నమును మూలాతికయముగా వివరించియు, మదాలసా 

శృంగారహావభావములను రసోదంచితముగా వర్షించియు, నూతనవధూవరులకు కుండల 

యొనర్చిన సతీవతిధర్మబోధను పురాణతాత్సర్యము తేట(బడ విపులీకరించియు. శ్రీళాత్రి 

{ 

ర. మడాలసా విలాసము 1.19-10. ర. మదాలసా విలానీము 1.22.శి0. 

7: 1 13 1.4761; 62-78. 8. 1 1 1108-115. 



ల్ల్రి మార్కండేయపురాణము 

గారు నాయికానాయకుల వివాహఘట్టమును నిపుణముగా నిర్వహించిరి. ఇచ్చట కొ వ్యమున, 

[బథమాళ్వాసము ముగింపంబడిన ది. 

ద్వితీయాళశాానమున కువలయాశ్వుండు పొతాళకేతునంహారఘట్టమున మారన 

రచనము ననుసరించి శ్రీశాన్ర్రీగారు యుద్ద వర్ణన మొనర్చియుండిరి. ఇచ్చట కువలయా 

శ్వు6డు మదాలసాద్వితీయు. డె గాలవమహర్షిని దర్శించి, రాక్షనవీడానివ్భ త్తి నాతని 

కెటీ (గించి, యతని యాశీస్సుల నంది నిజపురమున కెంగినట్టు వర్ణించి సరాణక థయందు 

లెని యౌచిత్యమును టబోషించిరి. మదాలసాకువలయావ్వులు నగర|పవేశ మొనర్చు నెడ 

పురజనులు నవవధూసొందర్యమును వేనోళ్ళ కీర్తించినట్టు వర్ణించి సంద ర్భశుద్ధి ని 

[బకటించిరి. 9 శ తుజిత్తు పుత్తుని ధీరోదా త్రగుణములను గీ రించుటయు,*0 మదాలసా 

కువలయాశ్వుల శృంగారవిలానములను 171 (శ్రీకాత్రిగారు మారనకృతి ననుసరించి 

రసోదంచితముగా విస్తరించిరి. శతుజిత్తు పుత్తునకు బుష్యాశమరక్షణ విధి యవశ్య 

కర్తవ్య మని బోధించినవిధమును వివులీక రించిరి. "2 

తాళ కేతుడు కపటమునిరూవము దాల్చి కులయాజ్వుని మోనగించిన ఘట్టము 

పురాణకథకంటె వివిధక థాంశవిసారముగను, నమయోచిత రనభావపోషకముగను శ్రీ 

శాన్రీగారు నిర్వహించిన విధము గణనీయము*ేశి. మదాలన భర్తృపరా_ క్రమము 

నందు గలవిశ్వాసము ప్రకటించిన విధమును, తాళకేతుండు కువలయాప్వుండు నమ్ము 

నట్లు వ ర్రించినతీరును కవిగారు నేర్పుగా విశదీకరించిరి. తాళకెతు కపటవ ర్తనమువలన 

రాచనగరులో నుత్పన్న మైన యిక ,ట్టులను కవి తనకు. దానుగా( జెవ్పినట్టు కాక 

మంతులచే, గువలయావ్వనకు( జెవ్చించి కథాకథనశిల్పమును (పక టించిరి. కపటముని 

కువలయాక్యమరణవృతాంతమును మదాలనతో మాతమే చెవ్చీనట్లు పురాణములం దుండ, 

దానినీ మార్చి శ తుజిన్నహారాజు కొలువుకూటమున నెలుగెత్తి యేడ్చుచు విన్నవించె నని 

వర్షించి మూలమునందుకంత కథను (ప్రసన్న మొనర్చిరి, మదాలసామరణ వృత్తాంత 

మును విని కువలయాశ్యు(డు దుఃఖించిన విధమును మూలాతిరి కముగా వర్షించి కరుణరన 

పోషణము గావించిరి. 11 

అశ్యతరు(డు సరన్వతీ దేవిని గూర్చి తపము చేయుటయు, నామెను ఉపనిషదర్ధ 

యుక్తముగా న్తుతించుటయు నీకవి సంస్కృత పురాణార్థముల ననునరించి వి సరించెను. 5 

మారన చూవీన నూచనము ననుసరించి కంబళాశ్వుతరులు శివుని గానముచే సేవించిన 

ఘట్టమును పెంచి రచించుటయే కాక 15 వారి గానపాండిత్యము తేటపడునట్టు కావ్యరచ 

నము నిర్వహించి * ధ్రీకా శ్రీగారుసార్థక కథార్థ పోషణశిల్పమును | పకటించిరి. వపరమేశ్వ 

9. మదా. విలా. 224.27. 10. మదా, విలా 2 29.82 

ll. », » 2.87.41. 12. ౨౨ తి4లీ- 49 

18. ,, ఎ 252-149. 14 ,,  ,, 2.150.169 

15. ,, 1», 2.184104. 16, :; i; 2196-904 

17. jr, 2207; 208-214. 



మదాలసా విలాసము క్ 

రాశ్యతరుల మధ్య జరిగిన సంభాషణము శ్రిశా స్రీగారి సన్ని వేళ నిర్వహణసా మర్ధ్యమునకు( 

జక ని యుదాహరణము.15 

తాళ కతునంహారఘట్టక ల్పనము (ఫ్రై వెంపరాల నూర్యనారాయణకా న్రిగారి యపూర్వు 

కల్పనాళ క్తి కద్బుతో దాహరణము:19 పురాణరథలో యజ్ఞనంరక్షణ మొనర్చి తన కుపకారి 

యన కువలయాస్వుని భార్యావియోగానంతరము గాల వమహర్షి యాతని దర్శించి యాదార్చి 

నట్లు లేదు. మదాలసామృతికి తాళకెతువు కారకుండని కువలయాశ్వున కు దెల్పినట్లు 

చెప్పంబడలెదు. అందుచెత కువలయాస్వుండు తన కపకారి యెన శ్వతువును సంహరింప 

లేదు. మదాలసావియోగదుఃఖసా గరమగ్ను( డక పటముని యెవ్వరా? యని సంశయించి, 

తెలిసికొనయత్నింవలేదు. ధీరోదాత్తు. డైన కువలయాప్వుని చరిత కిది యొక లోప 

మనకతీరదు. శ్రుశార్రైగారు గాలవమహర్షి ని( _బవెశ వెట్టి యతనిచే కువలయావ్వునకు 

తాళ కేతుదురంతమును చెప్పించిరి. దివ్యదృష్టి కల బుషినోట తత్కథనము చెప్పించుట 

శిల్పము. ఇందు. (బ్రశాశ్రిగారు కల్నించిన మ శణొండు విచి తాంశము కలదు. తాళ కెతు(డు 

వర పభావు(డు. రెండుకాళ్లు గల యేపాణియెనను ఆతనిని నంహరింవ( జాలదు, కావున 

తాళకేతునంహారము కువలయాశ్యున క సాధ్యము. కాని, అసాధ్యసాధనకె ఆవీరు( 

డువకమించి ధీరు. డనిపించుకొనినాండు. అయినను అతనివలన నాకార్యము 

సాధంపంబడుటకు వీలులేదు. శ్రిశాత్రుగారు ఈఘట్టమున కువలయాశ్యముయొుక్కయు 

నాగకుమారులయొక్కయు సహాయ మాతని కండగా నిలివీనారు. నాగకుమారులు 

గూఢపాొత్తులు, అశ్వము చతుష్పాత్తు - అగుటచే ననురనంహారదక్షత వారియందు 

సార్ధక మైనది. దానితో మ్మితున కువకృతి చేయు భాగ్యము నాగకుమారులకు లభించి 

నది. మార్కండేయమున నాగకుమారపాతల కిట్టి సార్ధక్యము లేదు. అందు అశ్వతరున 

కున్న _పాధాన్యము తత్కుమారులకు లేదు. కాస్త్రగారికావ్యమున వారు వట్టిమాటలవన 

గలవా రను అపవాదును తొలగించుకొని కార్యహరులును, మితబుణవిముక్తులును నై 

_పకాశింప6గలిగినారు. శాస్త్రిగారి యీకల్ప్చనవచె కథ సమ్మగ మగుచున్నది. కథలోని 

పాతల కన్నింటికిని సార్గక్య మేర్పడుచున్న ది. 

మదాలసాకువలయాశ్వుల పునన్నమాగమఘట్టమును శ్రీశాన్ర్రీగారు వురాణకథాను 

సారముగా నిర్వపాంచి కథాంతమున నద్భుతరసమును బోషించిరి. పురాణకథలో 

నశ్యతరమదాలనల మధ్య నెట్టినంభాషణము జరిగినట్లు చి తింపంబడ లేదు. ఢశ్రీశాద్ర్రుగారు 

మదాలసాపునర్భవననందర్భమున నామె జాతిస్మృతి వ్యంగ్యమగునట్టును, మాయామడా 

లస యని |భమించి కువలయా స్వండు మృతినాందినవ్పుడు వతియనురాగవ్యంజక ముగను 

వారివురిమధ్యనంభాషణల ను రసోదంచితముగా నిర్వహించి యౌ విత్యపరమావధిని 

సాథించిరి. 

మార్కండేయవురాణాంతర్గ్లత మైన కువలయాళ్వచర్మితమున నాయికానాయకుల 
పునన్సమాగమవర్యంతము గల కథ తెలుగున పబంధములుగా నవతరించినది. అది 
మాదాలసొావిలాసకావ్యమున నమ[గస్వూర్తి నంతరించుకొనినది. 
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బుగ్వేదమునందును, మార్కండేయా దిమహాపురాణములందును ,బసిద్ది. గన్న 
హరిశ్చం దోపాఖ్యానక థకు స్వతంతాం ధకావ్యవన్తుగౌరవము [పవథ మమున( గల్పించిన 

మహాకవి గౌరన. 

శ్రీనాథమహోక వికి సమకాలీను( డైన యీకవి నరనలక్షణచకవర్తి బిరుదాంచి 

తుండు, శంకరపాదపూజాభిరతుండు. ఇతండు హరిశ్చం[దచ కవ ర్రిచర్మితమును ద్విపద 

కావ్యముగా సంతరించి దేశికవితాభినివశమును (_ఒకటించెను. శివకవుల కున్నంత 

మతాభినివేశ మితనికి లేకపోవుటచే నితడు తనకవిత్యమును రసిక కిల్ప రమణీ యము గా 

రచింపంగలిగెను. ఇతని కపూర్వకల్పనాళ క్రి వెన్నతో. బెట్టినవిద్య. ఇతనిశ్రైలి జీవ వే 

గలిగి యిటు కథాకల్పనాచమతా,రమును, అటు రసభావపరిపోషణమును వ; 

రించుచు ద్విపద చృందస్వీకారసార్థక్యమును జాటుచున్న ది. 

Bas) | Gin 

గౌరనకావ్యకథామూలము : 

బుగ్వేదమున హరిశ్చుందుని నరమేధవృత్తాంతము చెవ్ప(బడియన్నది." ప్పతా 

ర్హియై హరిశ్చందుండు వరుణుని 6 బూజించి యతనివరముచే. బుత్తు9ని( బొంది యతనినే 

నరమేధమున వరుణుని కర్పింతు నని మాట యిచ్చెను. పుత్రోదయానంతరము పుత్త 

వ్యామోహమున వరుణున కిచ్చినమాట పాటింపంజాలక వరుణశాపమునకు గుణియై జలో 

దరరోగవీడితు( డయ్యెను. తద్భ్బాధానివృ తికై కీతు(డై న [జాహ్మణబాలుని, "పనఃశేఫ 

నామధెయుని, నరమేధమున యజ్ఞపశువుగా నుపయోగింప యత్నించెను. శనః శేవుండు 

చూచువారలగుండెలు కర(గునట్లు దీను(డై విల వీంచీ, విశ్వామ్మి తునిదయకు, బాతు డై 

వరుణమంతము వడి, దానిని పునశ్చరణము చేసి వరుణ; పసాదము పొంది తన్మపాణ 

ములను దక్కించుకొనెను. ఈకథలో హరిశ్చందచకవర్తి సత్యవతనిష్టాగరిష్టు (డు 

కొండు. ఆడినమాట తవ్ని, దుర్భరరోగబాధ నొందిన దురదృష్టవంతుడు. స్వీయవు త్ర 

రక్షణార్థ మై |జాహ్మ ణబాలకహననోద్యోగ మొనర్చిన కఠినహృదయు(శు. ఉ్యగన్వభా 

వు డై న విశ్వామి! తునియందు గోచరించు బీవకారుణ్యభావ మై మెనను హరిశ్చుందునియం 

దున్నట్లు బుగ్వెదమున, జి తింపంబడలేదు. అందువలన వేదహరిశ్చందున కుతమ 

నాయక త్వసిద్ధి లేదు. 

1. ఐత రేయ(జబాహ్మణము, వీవీ వ అధ్యా. 1వ ఖండము నుండి 4వ ఖండము వలకు. 
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మార్కండెయప్పురా ణాంతర్షత మైన హరిశ్చందొ పాథ్యానమునకును, బుగేందక థ 

కును ఎట్టినంబంధ మును లేదు. పరాణకథ పత్యేక వయోజన సిద్ధికొజ కై కల్చింపబడిన 

విశిష్టనృష్టి. ఇందు హరిశ్చాం్యదుని నిర్మలసత్యధర్మనియతిని | పతిపాదించుటయే (ప్రధాన 

తాత్కర్యము; ఉపపాండవజన్మమూలము నెజీం౧ించుట యవాంతర్మపయోజనము. 

హరిశ్చం'దు(డు నిర్మలభర్మాచరణపవణు(డయ్యు( గౌశికుని కుటిలకోపాగ్నికి గుజియై 

రాజ్యమును గోల్పోయి, భార్యాపుత్తు9ల నమ్ముకొని, తా నమ్ముడుపోయి చండాలదాస్య 

మొనర్చి, కొటికాపరియె వెక్కిడుమల( బాల్బ్చుడినను నత్యవతమును వీడక చివరకు 

నశరీరన్యర్గమును సాకెతపురీవానులతోం గూడి యనుభవింప(గలిగెను. ఈ కథాకల్పన 

మపూర్వము; మార్కండేయవురాణక కల్పనా పతిభానిష్యందము; హరిశ్చందనరవర 

ధర్మవీరచరి త వతిష్టావనాచార్యకము; పుణ్య పదము, మార్కు డేయము (పతిపాదించిన 

హరిశ్చాందసత్య వతది వ్రిని నితరవురాణములు మక్కువతో. గీ ర్రించినవి. కొని, 

బుగ్వేదకథాభాగమును గూడ పురాణకథకు( బూర్వభాగమున నిబంధీంచి వర్ణించినవి 

భాగవతదేవీభాగవతము లిమార్లము ననునరించి _నుతివురా ణక థా విశిష్టమి శ వస్తువును 
టా 

లీ 

సృజింప యత్నించుట దీనికి? (బబలకార్కాణము ! విరుద్ధలక్షణములు కల యీకథా 

ద్వయము నెంతదగ్గ అకు( జేర్చి ముడివై చినను తిలతండుల న్యాయము ననునరించిన వే 

కాసి మీరనీరన్యాయము నలవరచుకొనలేక పోయినవి. కాని, మార్కండేయము ననుస 

రించిన తరువాతివురాణము లాకథకు సర్వాంగ నమృద్ధి యొనర్వ యత్నించి వినూత్న 

కల్పనలతో. బెంచి విశేషథ్యాతి. గల్చింపం గలిగినవి, కథ క్రమముగా వి సృతమై 

విలసిల్లీనకొల (ది సత్యధర్మ వబోధరూపమైన పురాణకథాతాత్ప్సర్యమే పుష్టిమంత మగు 

చుండుటచే నానంతరక థల కెల్లను మార్శ_ండేయము మూలకంద మగుచున్నది. 

స్కాంద వురాణమునందును హరిళ్చ్ళందోపాథ్యానము కల దను సిద్ధి కలదు. 

అది యచ్చముగా మార్కండేయపురాణాంతర్షత కథనే గ కొన్నను దేవీభాగవతమునందలి 
కొన్నికల్పనలుకూడ కలుపుకొని వెలసిన యొక నంపూర్ణక థాస్ఫష్షి, అది పరున కుపా 

ఖ్యూన మైనను వి సృతియం దొక కావ్యమువలె( గనవచ్చుచున్న ది. పలువురు విమర్శకు 

లును, సాహిత్యచర్నితక ర్తలును గౌరనాదులు రచించిన హరిశ్చందకథలకు మూలము 

సాందవురాణాంతర్గ త మైనక థ యనియే తలంచియుండిరి, కాని, శ్రీవజ్ఞ ల చినసీతారామ 

స్వామిళా స్ర్రగారు వారందతియభ్మిపాయములు సరిగా వని హరిశ్చందనలోపాఖ్యాన పీఠిక 

వందు నిరూవించియుండిరి. 

“ మ.రా.రా.ళ్రి కందుకూరి వీరేశలింగ ముపంతులుగారు మన యాంధక వులు 

వరించిన హరిశ్చంద కథ మార్మ్లండెయపురాణము నుండి (గహింపంబడిన దని యాంధ 

కవుల చరితము మొదటిము దణమున |వాయ(గా మ.రా.రా.శ్రీ పూండ్ల రామకృష్టయ్య 

పంతులవా రామాటను నిరసించి యాం ధకవులహరిళ్ళాంయదక థకు మూలము స్కాంద 

పురాణముగాని మార్కండెయపురాణము కాదని వాసియున్నారు. 
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“'“సైందపురాణమునుండి పూర్వహరిశ్చం దక థకు మూల మగు సంస్క్టతభాగము 

నంతయు బెంగుళూరుపట్టణము నందు 1882వ నం॥ మార్చి బి7వ తేదిన మ్ముదింపంబడి 

యున్నది. శంకొరకవి విరచితమగు తెలుగుకావ్యమలో నగవడుచున్న కథయంతయు 

నం దగపడుచున్న ది. మార్కండేయపురాణమునందలి హరశ్చందకథయు నందలి 

చేరులును సాంతముగా. జదివిన స్కాందమునందలి హరిళశ్చందక థంబోలి జనానురంజ 

క మై యుండ లేదు. కాన మనదేశమున వాడ(బడు హరిశ్చం|దకథ ఖీ వీరేశలింగముగారు 

(పకటించినరీతిని మార్కండెయపురాణాంతర్లత ము కాదనియు, సా్కాందపుకాణాంతర్శత 

మనియు, నాక్కివక్కాణించుచున్నారము. క్ష; 

4 వై వాక్యములలో “తేదీని అనుచో నన్న యవధారణార్థకాకారము వారు 

చూచిన గంథ ములలో? దేదీనంఖ్య వాయ(బడ లేదనియు భోగటా చేసి వారు ,|వాసి 

రనియు సూచించుచున్నది. అందులకు సరిగా నివు డొకనిర్మూలహరిశ్చం దో పాథ్యానము 

సంన్క్ట్రత భా షామయ మగవపడుచున్నది. అం దది యేతేదీని ముదింప(బడిన దో యే 

ముదాలయమున ముదితమైనదో [వాయంబడలే దని వేజ చెప్పనేల? దానికి ముఖపత మే 

లేదు. కాని పంతులవారు చెప్పినట్లు మనయాం ధక వులు వర్ణించిన హరిశ్చందకథ యెల్ల 

వెలయుచున్నది. [గంథమునుబట్టి నెత మది యెపురాణమునుండి తీసి వాయ(బడినది యు 
తెలియుట కాధారములు లేవు. [బహ్మనారదసంవాద మని మ్యాతము దానివలన. 

దెలియవచ్చుచున్నది. దాని కాల మిది యని తెలియకున్నందున నద్దానిని మూలముగా 

[గహించుట సరికాదని తోచుచున్నది. రా మకృష్ణయ్యపంతులవారు చిత గించిన్నగంథ 

మదియే యని నందెహము పొడముచున్నది. నిజముగా వీరు స్కాందపురాణభాగమునే 

చి త్తగించియున్నయడల నక్కథ యాపురాణమునం దేఖండములోనిదో యేనందర్శమున 

నేయధ్యాయమున నున్నదో వాయ(జాలకుందురా ? కావున వీరు చి త్తగించినది నిజముగా 

స్కాంద పురాణభాగము కాదని తోచుచున్నది. ఈవణరకు నాకు లభించిన స్కాంద 

పురాణభాగ ములయందు హరిశ్చందకథ యగవడనందున నం దాకథ యున్న దని 

కాని, లేదని కాని, యీరీతిగా నున్న దని కాని చెప్ప(జాలను, ఒకప్పు డట్టు స్కాందమున 

నున్నప్పు డదియే రామరాజభూషణుని [గంథమునకు మూల మనక గౌరనకవిగంథ 

మునకు మూల మనక శంకరకవిగంథమునకు మూల మనుట కేమి యాధార 

మున్నదో తెలియకున్నది. మణియు సట్టియీదుర్చలమగు విమర్శనమును జూచి మ.రా, 

రా,శ్రీ.కందుకూరి వీరేశలింగ మువంతులవారు నెతము తమయాంధకవులచరితము 

ద్వితీయము[దణమున( దమ తొంటియభిపాయమును మార్చుకొనుట మిక్కిలి వింతగా 
నున్నది. మ.రా.శ్రీపూండ్ల రామకృష్టయ్యపంతులు గారు స్కాందపురాణభాగ మనుకొని 

రని వెనుక నుదాహరించిన (బహ్మనారదసంవాదరూప మగు గీర్వ్యాణభాషామయనిర్నూల 

హరిశ్చందోపాఖ్యానమునుండియే నంగహించి వీరును గౌరనకవి చర్మితమున. గొన్ని 
శ్లోకములను (వాసిరనుట సాహనము కాదు. వీరు నిజముగా స్కాందపురాణమునుండియే 
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యె త్రీవానీన యెడల నాయా శ్లోకముల దిగువ నవి యేఖండములోని యేయధ్యాయము 
లోనివో స్పష్టముగా (వాయక స్కాందము అనిమాతము వాసియుందురా ?4 

“'“ఈవఅకు నాకు లభించిన పురాణములలో మార్కండేయపురాణ దేవీభాగవత 

ములలోని కథయే మనయాంధకవులు చెప్పిన హరిశ్చందకథకు సంబంధించియున్న ది. 

కావున నదియె దీనికి మూల మని నేను తలంచుచున్నాండను: అందును మార్కండేయ 
వురాణస్థ హరిళశ్చందకథాభాగమే నవరింవ6బడి. దెవిభాగవతమున (వాయంబడినది , 

కావున దేవీభాగవతము దీనికి మూల మైనపుడు దానికి మాల మగు మార్కండేయ పురా 
ణము దీనికి మూల మగుట విరుద్ధము కానేరదు. కావున శ్రీవీరేశలింగముపంతులవా 
రాం్యధకవులచర్మితము పథమముదణమున వాసిన|వాతయే నది యైనదని చెప్పవలసి 

యున్న ది”. 

వజ్ఞలవారివాదము నహెతుకముగా నుండుటచే గౌరన స్కాందపురాణకథ ననున 
రించె నను వాదము పరా స్త మయినది. గౌరనకవి స్వతంతకల్పనాశ క్తికి గొరవము 

దక్కినది. అత్యుత్త మాంధకా వ్యెతివృ త్రము నంన్మృతవురాణో పాఖ్యానముగా( బరివ 

రింపంబడి స్కాందమునందలి దని చెప్ప(బడిన దను నూహకు తావు కల్పించినది. 

అట్టగుటచె గౌరన హరిశ్చం[దచరితకథామూలము మార్మ్కండెయమునం గల దనియు, 

కథాంగకల్పనలకు దేవీభాగవతము కొంత తోడ్పడిన దనియు నేర్పడుచున్న ది, 

కల్ననలు రెండు విధములు. అవి: 1. మూలమునందలి వస్తుత త్రమును, పాతల 

స్వభావములను మార్చుట కువయోగించునవి 2. మూలకథయందలి ప్రధాన వతిపాద్య 
వస్తువునకు సర్వాంగళ క్తిని. గల్పించునవి. ఇందు నవరము చిననారాయణకవి కువల 

యాశ్వచరి తకథాకల్పనలు మొదటి విధమునకును, గౌరనకవి హరిశ్చం[దచరితకథా 

కల్పనలు రండవవిధమునకును ఉదాహరణములు. మార్క్హండేయవురాణమునందలి 

కథకు సత్యధ ర్మమాహాత్మ్యము [పధాన్నపతిపా ద్యాంశము. దానిని (బతిపాదించుటకు' 

బురాణక ర్త యెన్నునికొనిన కథాంగసోపానపంక్షి యిట్టిది ! 

1. భార్యాపు త్ర సహితు(డైన హరిశ్చందచక్రవ ర్తి కల్పనము. 

విశ్వామి తు (డు హరిశ్చందుని సత్యధ ర్మాచరణనిష్టను బరీక్షింవబూనుట. 

. యజ్ఞద క్షిణను ముం దడిగి దానిని ౫౧ కొనక తరువాత రాజూదానమును స్వీకరించి 

హరిశ్సందుని రాజ్యమునుండి బహిష్కరించి, అత(డు పురము వీడ్రి చనునప్పుడు 

పూర్యుద త మగు యజ్ఞద విణ నడిగి దాని నిచ్చుటకు రా జడిగిన నెలరోజుల 

గడువునకు విళ్వామి_ తు. డంగీకదించుట, 

co DY 

కీ వీరేళలింగమువంతులవా రొకవేళశ స్కాంద పురాణఖాగమును బితగించిరేమో యని 

శోంకించుకొని వారిపేర రెండుజాబులు [|వాసికొంటిని గాని వా రందులకు జబాబును [బసా 

దింప రైరి, నా మొదటియుత్తరమునకు జబాబుగా వారికవులచరి త పూర్వభాగము 

న్యితీయమ్ముద ణము నారు దయతో. బంపిది. --హిన.పొ,.వీరిక. ఆధన్వూచిక* పుట 50. 

బి, హరిశ్చంద నలోపాఖథ్యాన పీఠిక. పుట, 48-50. 
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4. నిర్తీతమెన గడు వొక్క. యర్థ దివనమునకు ముగియ ననగా హరిశ్చందు(డు 
కాశీనగరము చేరుట. 

ల్, హరిళ్చ్ళం్యదు(డు కౌశిక బుణవిము క్రి కై భార్యా, పటోధమునకు లోంగి భార్యాపుత్తు 

లను |బాహ్మణున కమ్ముట. బుణ శేషమును దీర్చుటకొజ కై తాను చండాలున 

కమ్ముడువోవుట. 

6. హరిళ్చందుండు చండాలదాన్యమును, కాటికాపరితనమును నిర్వహించుట. 

7. హరిక్చం|దునిపుత్తు (డు సర్పదష్టు(డై మృతి నొందుట. 

ర. హరిశ్చందునిభార్య మృత పుత్తుని శ్మశానభూమికి( గొనిపోయి శవదహనము చేయ 

యత్నించు సమయమున భార్యాభ ర్తలకు పుననృ్నమాగమ మేర్పుడుట. 

9, ఇం దాదులు హరిశ్చం దునకు( (బత్యక్షమై యతని సత్యధర్మ నిరతిని( గీ డ్రించుట, 

10. ఆడిబక యుద్ధవృత్తాంత ము. 

హరిశ్చందునికథ కెన్ని చిలువలువలువలు కల్పించినను బైని పేర్కొనిన 

యంశములందు మాత మెట్టిమార్చును కల్పించుట జరుగలెదు. దానివలన మార్కండేయ 

పురాణో క్షకథానిర్మాణకమము శిధిలము గాకుండ యథామూలముగా నిలువ(గలిగినది. 

కావున లోకమున వెలసిన హరిశ్చరయదకథాకావ్యము లన్నిటికిని మార్మండేయమపహాపురా 

ణము మూల మనుటలో వృిపతివత్తి లేదు. 

ఇదియిుక ఆంధకావ్యములకు మాత మే వర్తించు మాట కాదు. భారతీయభాషలలో 

నెందైనను హరిళ్ళందచర్శితము వెలసిన దన(గా నది మార్కండేయకథామూలమై 

యుండక తప్పదు. మార్కండేయమునందలి యీకథ భారతీయుల వై నట్టి (ప్రభావము 

వె చినది; 

(పబంథధకల్పనల పై పురాణ[పభావము : 

గౌరన రనవత్కావ్యనిర్మాణద మండు. మార్కండేయమునందలి నత్యధర్మవీరరన 
_వధాన మైన కథ నాతడు చేపప్టైను. పరిమిత వరిమాణమున నొదిగియున్న యుపాఖ్యా 

నమునందలి యదనువదనులను గమనించి రసపోషకాంశములను బోషించియు(, గల్చిం 

చియు, కథను రమణీయముగా. దీర్చిది ధైను. ఈకథలో. [బతినాయకు( డైన విశ్వా 

మి|తుని కౌటిల్యమును, రౌ దార్భటియు నధికముగా భాసించును. అందు అర్థ వధాన 

మైన రా్యాదము స్ఫురించును. కౌళికుని రౌ_దాగ్నియందు హరిశ్చందువి కుద్దనత్యధర్మ 

నిష్ట బంగారమువల6 బుటము వెట్టంబడును. ధీరోదాత్తు(డైన యాన్ఫవతి సత్యధర్మో 

త్సాహి యె, కష్టనహిష్ష్టుత నలవజచుకొని, ధర్మావరోధములను అంతర్భహిశ్ళక్తులతో 

నిర్జించి వీరరసావతారమూ ర్తి యై వెలుగొందును. ధర్మబద్ధమైన వీరము రౌదముతో 
డీకొని దాని ధాటిని నహనదీ వీతోడను, అనుష్టితనమాపాతముతోడను, జయించి మించి 

తనయంగిత్యమును స్రాపించుకొనుటయు యిందలి రనరహన్యము. కావున! _బతినాయక 
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(పది ప్తిని( టోషింప యత్నించి కల్సనాశిల్పమును గావ్యమున నిర్వహిం చెను. 

మార్కం డేయవురాణాంతర్గత మెన హరిశ్చం దో పాఖ్యానము గొరనకావ్యమున 

నొక నంపూర్ణన్యరూవమును నంతరించుకొనినది. తరువాత వచ్చినకథలలో దానిని 

మించి యొనర్చినకల్పన  అలతిన్యల్పము. అట్లని మార్కండేయ పవురాణమందలి కథ 

యనంవూర్ణ మని కాదు. దానియందు బాపొఖ్యానక మైన స్యయంనమ; గత కలదు. కాని, 

గొరనకథయం దున్న _పాబంధిక నర్వాంగవుష్టి లేదు. ఉండునని మన మనుకొనుటయు( 

దప్పే. వస్తువి స్హృతిని దృష్టియం దుంచుకొని గౌరన మార్కండేయమునందలి కల్పనలను 

గొన్నిటిని మార్చెను; కొన్నిటిని వదలెను. ఆట్టి పట్టులందు నర్యత గౌరన మార్క్లండే 

యమునందలి సార్థకతను సాధించినా(డని చెప్పలేము. పౌరాణికకల్పనలయందలి తా త్రిక 

దృ్భష్షి పేబంధనిర్మాత [గహించి (పవచించకపోవుటయ దానికి. గారణము. పురాణమునం 

దుపాఖ్యానపరమ పయోజనమునకు రస మంగభూత మగును; అందలి నర్వకల్పనలు 

రసపోషకము లైనను కథా(పయోజననమర్థ నశీలములై _పవర్హిల్లును. కావ్యమునందు 

రనమే వరమపయోజనము. ఇందు నర్వము రసాభిముఖమై (_పనరించును. ఇట్టి 

సమన్వయముతో గౌరన కల్పించిన కల్పనలలో మార్కండేయమూలము లైన వాని 

స్వరూపన్వభావములను బరిశీలిం చుట యగుచున్నది. 

మాయాకల్సిత బహు విధ కైకనంఘాత నంభఘట్టనవి పులకల్పన ముచే గౌరన నాయకవీరరన 

1. గౌరనకావ్యక థారంభశిల్పము వై మార్కండే మపురాణ్యపభావము కలదు: 

భాగవతదేవీభాగవతాదిపరాణములందు సామాన్యముగా సూర్యవంశచ క్ర వర్తుల 

వంశాను[క మము వర్గించునందర్భమున హరిశ్చం(ద చరితము వర్గింవ(బడియున్న ది. 

కాని, మార్కండేయపురాణమున నుపపాండవజన్మ హేతువును నిరూపెంచు నవనరమునC( 

జఇప్పంబడియున్నది. కావున నీపురాణమున నీయపాఖ్యానము స్యతంతవతిప త్తితో 

భానింప( గలిగినది. అబ్రగుటచె నావురాణక ర్త దానికి న్వయంసంపూర్ణత సాధించుట కై 

హరిశ్చం[దగుణకీ రనముతో నారంభించి యుత్తమచారి త పళనితో కథను ముగించి 

నాండు. ఇవ్విధము న్వతంతకా వ్యరచ నొద్యోగి యైన గౌరనకు హిత వైనది. అత(డును 

నాయకవరనముతోడనే కథ నారంభించినా(డు. 

నిజమునకు గౌరనకథా[వణాళికనుబట్టి కావ్యము దేవేందసభావర్ణనముతోC 
బారంభ మైనను దోషము లేదు. కాని, గౌరన కావ్యారంభమున హరిశ్చందవర్షనము 

చేయ నుద్యోగించుట మార్కండేయపవురాణక థాక భన వభావమే యనక తప్పదు. మజియు( 

బదిశీలించిచూడ సంన్కృతవురాణముక న్న మారనవురాణమే గౌరన కియంశమున మార్గ 

దర్శక మైన దనియు స్పష్టము కాగలదు. ఎట్లనగా గౌరన తన కావ్యావతారిక లో- 

“చెలగి బుగ్వేద్యపసిద్దుడై జగతి- వెలయు హరిశ్శంద వి భుపుణ్యచరిత ( 

గవితాచమత్కృతి. గాంచి హర్షించి- కవులందయిను శిర౭కంపంబు సేయ. 

బచరింది వీనుల వండువు గాంగ-_ రచియించు"*...*., (గౌ.హ.అవ. 28-99) 



564 మార్భ_ండేయవురాణము 

నని శవథము చెసియుండెను. ఇందు హరిశ్చందు.డు బుగ్వద్యవసిద్దు( డని కవి 

పర్కొనెను. బుగ్వెదక న నిసుమంతయు ననునరింపక పోగా మార్కండేయక థను యథా 

క మముగ ననుసరించిన గౌరన యిట్లు కి రించుట యెందులకు ? సనంస్క్టృతమార్కండే 

యము హరిశ్చందు(డు బుగ్వెద్వపనిద్దు. డని పేర్కొనలేదు మారనమ్మాతము “ఎవ్వని 

ము హాత్మ మెప్పుడు వెదము ల్చెల!గి సుస్తోతము లే యుచుండు” నని సనవద్యము 

నెత్తుకొని హరిశ్చందుని వేదవ్రళ స్తిని వర్ణించెను. బహుశః ఈయువకమణమే గౌరన 

యటు రచించుట కుపస్కారక మయ్యె ననీ భావింవ వీలగుచున్నది. 
ద 

సంస్కృత మార్యండెయపురాణము హరిశ్చందుని వర్హించుచు నాతని నత్య వత 

పరాయణత్యమును [బత్యేక ముగా( బేరని చెప్పలేదు. మారన యు పాఖ్యానారంభమున 

నాల్గుపద్యములందు దానిని. (బత్యెకించి నాలుగుసార్లు వెర్కొనెను.* క థయందలి (పథాన 

(వతి పాద్యవస్తువును వ్యంజింవ(జే నెడి కథాక థనశిల్ప మది. ఆతాత్పర్యమును _గహించి 

గౌరన - “హరిహర బహ్మాదు లచ్చెరువంద_ జరవె సన్నుతి కక్కు నత్య! వతంబుో 

అని యాదియందె నిబంధించి కథార్థనూచన మొనర్చెను. 

హరిశ్చం_దుని పరా మాతిశయమును, సామాజ్యవై భవమును గీర్తించుచు 

మారన మూలాతిశాయిగా వర్ణించిన యీ కింది పద్యపాదములు గౌరనవర్ణ నకు: _ాతి 

పదిక లై నవి, 

మారన ; 

సే, “ఎవ్యనిశాననం బేడుదీవుల రాజులకు శిరోభూషణ లజ నొందు, 

ఎవ్వనినత్క రి యాయజాఎడం బెంత యంతయు. దానయె యతిశయిల్లు 

తే. నట్టి మహితగుణాభరణాభిరామ 

మూర్తి _వత్యర్థినృపనమవ ర్తి.” (1.142) 

గౌరన ; 

''ఆజుల( దన తెదురై పెర్చుకరుల. - వాజుల సుభటుల వడి( దునుమాడి 

రాజుల నుదయమారాండ |పచండ _ తెజుల( బజిది మర్దించి కవ్పంబు 

లే డం గ కొని యెల్ల దీవులను _ దర్చించి నిజజయ స్రంభముల్ నిలివి 

యెన్నిక కక్కు సీరేడులోకముల _ వెన్నెలగతి( గీర్తి వెలి(గించో 

(గౌ. వహ, 1 51-53 ) 

ఇందలి యరిమర్దనము, నర్వద్వివముల వె నెగడిన (ప్రభుత్వము పదునాల్గులోక ముల 

వ్యాపంచిన కీర్తి మారన భావించినవే యని గురించుట సులభము ! 

మార్క్మండెయపురాణమున నత నినత్యధర్మశాననమహిమవలన ధనరూపబలము 

లును, అత్యనువమవిద్యాతపోమ హ త్త్యములును (బజలు కలిగియుండియు మదమును 

త మారనమార్కు. 1.142.145; “నిత్యనత్యవ_రి” (1.149 “ోనిర్మలనత్యధర్మనియతిం 
దాలించె (1.149); సత్యధర్మశానన మహిమన్ (1.144); “నత్యవతగరిషుండు”(1.145). 
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బొందియుండ లేదని వర్షింప(బడియున్నది. ఇందు పాలకపాలితుల మధ్య నున్న విశిష్ట 

సామ్యము వ్యంగ్యమై హరిశ్చందుండు (వజాజీవితమార్గమును దీర్చి దిద్దిన మహనీయు( 

డని తేటపడుచున్న ది. పురాణక థానిర్యహణమున హరిశ్చందునితో పాటు నశరీర 

స్వర్గము నధీరోహించు నర్హతను [బజలయందు వీజతుల్యముగా సూచించుట యచ్చటి 

సార్థక్య ము. గౌరనకథయందు |వజలకు న్వర్శపా వి వి లేదు. పురాణహరిశ్చుం దునివలె( 

బజంధహరిక్చం[దు(డ స్వీయసా (మాజ్య పజాకుటుంబము వై నంత మక్కూవ చూపింప 

లేదు. పరాణమునందలి [వపజలవలె [పబంధ్యపజలు నిర్మదశీలురు కారు. మార్కండేయ 

మున హరిశ్చందు;డు నగరు వెడలి, పురము దాటి వెడలునవమయమున( బురజనులు, 

బంధుమి[తాదులు దుఃఖించిన విధ మత్యంత క రుణరనసోరక ము. “కరదుణంబుగా€ బుర 

జనావళి పల్కుచు రా. దదీయ వాక్యనిచయశ్శ్ళఖలం దవిలి యెమ్మెయి( బోవ(ంగం గాకు 

లాడమి న్మనుజవిభుండు శోకరనమగ్నత మార్గము_౩వ నిల్చిన” దృశ్యము గౌరన 

కావ్యరంగమున; గానరాదు. కాగా. దనను విడ(జాలలేక దుఃఖించు [పజలను గాంచి, 

నిండుకొలువులో రాజు విశ్వామిత్రుని రుదాంశను బేర్కొ_ని వారిని శావభయ్మగస్తుల 

నొనర్చి వారిని వారివారి యిండ్లయందే యుండి తనమేలు కోరుచుండు6 డని మనవి 

చేసెను, ఆతరువాత రాజు భార్యాపుత్తులను వెంటంగొని పురవీధులవెంట( బోయినట్టు 

కథ కలదుగాని _పజావాహిన్నిపన క్రిమాో్రము కానరాదు. అంతేకాక పురాణములందు 

[పజలు రాజవియోగమునకు దుఃఖించిరే కాని విశ్వామిత్ర మహర్షి నొక్కమాట పల్లె త్రి 

యెన ననలేదు. వారికి రా జిచ్చిన క్షణ యట్టిది, గౌరన పబంధములో నట్టు కాదు. 

కెౌశికు (డు సింగవుగ ద్దెవై( గూర్చుండి యున్న నిండునభలో ( [బజ అన్నమాట లివి £- 

“ కనేల తపనికి నీ నేల? నేలం _ గడ(గి చేరడవుల( గాయపండేజి, 

కుడిచి వర్తించు వెక్కురు తాపనులకు _ బొడలకళానంటొ బూతిబొక్కణ మొ, 

జడలొ రు,దాక్షలో సంపద లేల - తొలుత వేందుణు గన్న దుష్టమర్కుటము 

నాలవక భూతంబు సోకినరీతి. . జెన౧టి మూర్గున కిటి సిరి వచ్చెనింక 6 

జనకి యెవ్యరి నేమి సేయునో రేగి...” (గౌ. హ. I. 1881-1886) 

యని తాపనదూషణ మొనర్చిరి. అందులకు వారిని రం ముని యెదుటనే 

“బతి కెదరెని దుర్భాషలు మాని _ చేవింపు' డితని స్థిరబుద్ధి.. "తో నని మందలింప 

వలసి వచ్చినది. పీన మెత్తు మాటపడని విశ్వామ_ తుండు సెతము వారిమాటలకు కిమ్మన 

కండ ( గూర్చుండినా గౌరన కల్పించిన మహానభలో, అట్టు మిన్న కుండుట కౌశిక 

స్వభావమునకు విరుద్ధము. కావున గౌరన మార్కండేయవురాణమునందలి ““ముదవిర 

హిత మైన పజ్యావవృ &ీ త్రి కల్పనము గె గె కొనక పోవుట వురాణవస్తుత త్ర్యమును గమనింపక 

పోవుటయే. 

మార్కండేయ పురాణమున హరిశ్చం'దునకు శె బ్యయను భార్యయు, లోహితా 

శ్వుండను ప్వుతుండును నున్నట్లు కథాకథన క్ర మమును బట్టి మనము |గహింప(గలుగు 
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దుము. గౌరన భార్యాపుత్తులనే కాక హరిశ్చం[దుని నచివోత్తమునిం గూడ నామనిర్థళ 

మొనర్చి కల్పంచియుండను. చందమతి భార్య; లోహితాన్యుడు పుత్తు9(డు; నత్యకీ ఢి 

మం తి. 

2 యజ్ఞద క్నిణారూప మగు ధనమును విళ్యామితు( డ భ్యర్థించు కల్పనము 

మార్క్మండేయమునుండి |గహించినదే : 

విశ్వామితు(డు హరిశ్చం[దుని నత్యధర్మనియతిని( బరిశించుటకు( గల్పించిన 

[వథ మోపాయము యజ్ఞదక్షిణార్థ మగు ధనమును యాచించుట. ఇది మార్త ండేయవురాణ 

దేవీభాగవతములందును గొరనకావ్యమునందును గలదు. కాని, మూ౯డింటియందును 

మూడు విధములుగా. జఉప్ప6బడినది, అందు మార్శ_ండేయమునందలి కల్పనము కడు 

(పౌఢము. దేవీభాగవతకల్పన మతిసామాన్యము. గౌరనకల్పన మతిశయోక్తి కల్పము. 
మార్క.ండేయమున హరిశ్చందు(డు “విపుల కిచ్చుట” రాజధర్మ మని యనుటచే నాతని 

ధర్మాచరణనిష్టను బరీక్షించుటకై విళ్వామి_తు6ఢు “ఏను బాహ్మణు(డను గానే ₹” అని 

(పశ్నించి, రాజనూయాధ్యరమున భూదేవతాకోటికి దక్షిణ లిచ్చుటకై చాలినంత ధన 

మును కోరెను. విశ్వామ్మితుని కోర్కెను హరిశ్చందునిధర్మొాత్సాహవూరిత మైన వాక్యమే 

హేతు వగునట్టు కల్పించుట యిందలి పౌఢిమ. కథాసిద్ధము లైన యర్థనముదాయము 

నకు. గార్యకారణనంబంధము గల్పించి కథకు సహజమైన యభివృద్దిని సాధించు 

నె వుణ్య మిది. 

దేవీభాగవతమున విశ్వామితకల్పితమాయానూకరమును వెన్నంటి గహనమైన 

యొకవనమును జొచ్చి, హరిశ్చందు. డొకనరోవరతటమున విశ్రాంతి గె కొనుచుండ(గా 
గౌశికుడు కపటవృద్హబాహ్మణవేషమున నారాజును సమీవించెను. రా జాతనిని 

బూజించి తనవృతాంతము( జెప్పి పురమార్గము చూవించినచో నతనికి యజ్ఞమున క 

వలసిన ధన మిత్తు నని (పార్థించెను. గొరనకావ్యమున( గొకికుడు నాకమునుండి 

హరిశ్చం|దునియొద్ద కెతెంచి రా జొనర్బుయజ్ఞమున భూదేవదకిణగా' బురుషు( డేనుంగువై 

నెక్కి పొడువుగా నిక్కి వరరత్న మెగసి పోవై చినపొడవు ధనము రాశిగా బోని దాన 

మీయు మని కోరెను. రాజు తథ్య మనెను. కౌశికుండు దీతు(డై యవ్వు డాధనము వల 

దనియు, తనకు(6 గావలనీనప్పుడు గె కొందు ననియు. జెవ్చి, మరుమాటాడినచో శంకరు 

నాన, [తీశంకునియాన యని యొట్టువెట్టి వెడలిపోయెను. మార్కండేయమున ముని 

కోరిన మీదట రాజు దాన మిచ్చినట్టు కలదు. దానిని గౌరన యనునరించెను.. దేవీభాగ 
వతమున( [దోవ తెలియక బాధపడుచున్న రాజు (తోవ! జూవీంచిన యువకారమునకు 

యజ్ఞధనమును బహుమానముగ నీయ నమక బ్లైను. అయాచితార్థదానమున కంత గౌరవ 

ముండ దని కాబోలు గౌరన దేవీభాగవతకల్పనము వీడి మార్కందేయము ననునరించెను. 
కాని మార్క ౦డేయమునందలి పౌఢిమను మాతము వట్టుకొన(జాలక పోయెను. 
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8 హరిళశ్చందుని మృగ యాయా తకల్పనము మార్క్హండేయవురాణము 

నుండి [గహించినదే : 

మార్కం డేయపురాణము నందలి హరిశ్చం[దోపాఖ్యాన కథారంభమున గల నిర్తె 

తుకమైన మృగయావినోదక ల్పనకు సహెేతుకత్వము సాధింప విశ్యామ్మితక ల్పిత 

మాయా వరాహవృత్తాంతకల్పనమును దేవీభాగవతము చేసెను. మాయాసూకరము రాజ 

నగరమున నలజడి గలిగించెను, (పజ లాయుప దవమును రాజున కెటి(గించిరి. రాజు 

హయాధిరూఢు(డై దానిని వెన్నంటెను. నూకర మతివేగమున( బరుగె త్తి యొకవనము 

సొచ్చి యద్భుశ్య మయ్యెను. రా జావనమున( (బవేశించి నూకరమును గానక మధ్యాహ్న 

మగునరికి యొకనరోవరమును జేరెను. గౌరన దేవీభాగవతమాయావరాహకల్పనను 

యథాతథ ముగా [గహింపక నామహర్షి బహువిధమాయామృగపక్షిత తులను గల్పించి, 

దేశమును హల్రకల్లోలమొనర్చె నని వర్ణించెను. హరిశ్చం[దు(డు వేటకు భార్యాపు త్ర 

సహితు(డై వెడలె నని కల్పించెను. ఇచ్చట గమనింపవలసినయంశ మొండు కలదు. 

మూలమున హరిశ్చం|దు(డు మృగయావినోదమున ౩ వనమున కేగెను. దేవీభాగవత 

మున మాయానూకరనంహారార్థము వనమున శేగాను. కాని, దాని నారాజు సంహరింప 

లేదు. గౌరనకావ్యమున బహుమాయామృగ నంహారార్థము వేట కేగెను. సాధారణముగా 

సహజవన్యమృగములను నంహరించుటయందు కన్న మాయామృగనంహారమునందు 

కొంత వె లక్షణ్యము కాన(బడవలను. అట్టిదానిని గెచన తనకావ్యమున( |బదర్శింపకుం 

డుట చోద్యము. ఆత డును మార్క_ండేయము ననునరించి మృగయావినోదముగా భావిం 

చెనేగాని యంతకన్న విశిష్టముగా దానిని వివేకింపలేదు. మొత్తమునకు మృగయావినోదము 

పురాణమున. గథారంభమునకు పాతిపదిక యగుచుండ |(వబంధమున కథాగతికి 

దోహదకారి యగునట్టు రూహీందింప( బడినది. 

4. యాగదక్షిణాదానమునకును, రాజ్యదానమునకును కొంత వ్యవధానము 

గల్పించుటక్తై గౌరన తనకావ్యమునం గొన్ని నూత్నకల్పనబు చేని 

కథను బెంచెను : 

మార్కండెేయపురాణమున విశామి తునికి రాజు రాజనూయదక్షిణాధన పదాన 

మొనర్చువాక్యముల మీ(దనే రాజ్యదాన్నవన “క్తి వచ్చినది. దేవీభాగవతమున. గూడ సించు 

మిం చారెండుదానములు స్వల్పవ్యవధిలో జరిగినవి. గౌరనకావ్యమున మాత మీ రండు 

దానములమధ్య కాలవ్యవధి యధికము చేయబడినది. దానితో నూత్నకల్పనలు కొన్ని 

తావు చేనికొనినవి. వనిష్టదర్శనఘట్టము భావికథార్థనూచన ౩ క్రల్చింపంబడినది. విశ్వా 

మితమాయామృగకల్పనము హరిశ్చం|దుని( గొశికతపోవనమునకు ( జేర్చుట కేర్పడి 

నది. నరోవరకల్పనము దేవీభాగవతమును _డి [(గహింప(బడినది. న్య్వవ్నకల్పనమునకు 

మూలము మార్క_ండేయముననే మతొక చోట కలదు. మాతంగక న్యానృష్టి హరిశ్చం|దుని 

యేక పత్నీవతమును, వర్ణనంక ర భీతిని (బికా శింపంజేయుట కేర్పడినది. స్వయవయత్న 
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వై ఫల్యముచె న్నుగుండైన విశ్వామి తుని హరిశ్చందునిముందు నిలు వంబెట్టి రాజ్యదానము 

గొనుటకు( దగినయు ద్వేగ వాతావరణము కల్పించుట కువకరించుటయే యీకల్పనల 

సార్థక్యము | 

5. హరిశ్చం ద రాజ్య|వదానఘట్ట నిర్య్వహణమున గౌరనచె మార్కండేయ 

పురాణ పభావము కలదు : 

మార్కండేయపురాణమున హరిశ్చంద రాజ్య పదానఘట్టము అత్యంత పొఢముగా 

నిర్వహింపంబడెను. యాగదక్ష్షిణ నడిగిన విశ్వామి_ తుని, గాంచి హరిశ్చాందు. 

డిట్టనెను | 

చ. వినుము మునీం|ద ! దడ&ిణకు విత్తము చాలినయంత మున్న యి 

చ్చినయదిగా నెజణుంగు మెద [శ్రీయును రాజ్యము ధాతియుం బురం 

బును ధనరానులు నృతియు( బుత్తు9(డు ధర్మచయంబు నేను నీ 

ధనములె యిందు నీయభిమతం బగు నెయ్యడి వేడు నావుడున్. 

శా, నీవే మిచ్చిన( గాదన నొౌనియద న్వీర్మాగణీ : ధర్మము 

న్నీవు న్భార్యయు. బు తకుండు వెలిగా నీనర్వనసా_ మాజ్యల 

కే వాల్రభ్యము మాకు ని మ్మనిన నిచ్చె న్నిర్వికారానన 

(్రీవ్మిభాజితమూ ర్తి యె నమధికృపితి న్హ రిశ్చం్యదుండున్. 

(మారన. 182-168) 

హరిశ్చం|దుడు '““దక్షిణరకు విత్తము జాలినయంత మున్న యిచ్చినదిగా నెజణుంగు 

మెదన్” అనువాక్యములోని “మున్న” అనుపదముయొక అర్థశ క్రవలన నావాక్యు 

తాత్చర్యమును రెండువిధములుగ నన్వయించుకొనవచ్చును. నుడికారవుళ క్రివలన 

“దక్షిణ నిచ్చుటయందు శంకవలదు. మీ రడుగకపూర్వమే నే నిచ్చినట్టు భావింపుండు; 

అయినను నాయొద్ద నున్న రాజ్యాదిధనములలో నేదైనను దానికి( దుల్యముగా( గొనుండు” 

అను నర్థ మేర్చుడును. తార్కికముగా |గహించినచో “దక్షీణార్థ మెన ధనము పూర్వమే 

దత్త మైనది. అదిగాక నాయొద్ద రాజ్యాదిధనము లున్నవి. వానిలో నెయ్యది పీతికరమో 
దాని నెన్నుకొను డు” అనుతాత్సర్య మేర్పడ(గలదు, హరిశ్చందునిడెందమున మొదటి 

థఖావమును విశాామితునిహృదయమున రెండ వతాత్స్పర్యమును నిబంధించి రచించుటయే 

యీనంభాషణరచనానిర్యహణలోని పొఢత్వము, 

గొరన రెండుదానములను రెండుఘట్టములందు పంచి నిర్వహించుటచే నిల్పి నంశ్లిష్ట 

క థార్థనృష్టి జరుపుటకు వీలులేకపోయినది. అయినను మార్కండేయవురాణమున 

“విపుల కిత్తు” ననుమాటవై దానపనక్తి నిబంధించిన కల్పన ననునరించి గౌరన 

మాతంగకన్యలను వివాహమాడ నిచ్చగింపని హరిశ్చందునిముఖమున 

“వేయు జెప్పిన. జెప్పు విడువగులంబు 

నాయెలురాజ్య మైనను విడు(గాని.” (గౌ. హ. 1. 1291-9 2) 
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యనుమాట లనివించి కౌశికునిచే 

“తథాస్తు మా కంతియ చాలు _ జననాథ విడువు నీనకలరాజ్యముల 

నిల నేడుదీవులు నేలెడువేడ్కు - గల దది మాకు నీకతన సిద్ధించె.” 

(గౌ. హ, 1. 199% -96) 

నని రాజ్యదాన మడిగించెను. ఇట్టి నన్ని వేశనిర్యహణశిల్పము గౌరనకు మార్కండేయ 
పురాణము |పసాదించినదే. 

దెవీభధాగవతమున( గవటబాహ కా కృతియం దున్న కౌశికుడు హరిశ్చందు ని 

నానరోవరమున స్నానము చేయించి, వెతృతర్చుణ లిప్పించి, కపటవదూవరుల సృజించి; 

వారివివాహ వేదీ మధ్యమున రాజుచే సర్వరాజ్యమును వారికి ధారాద త _ మొనర్ప (జేసెను. 

ఈకల్పనమున నూటిదనమును సహజత్వమును లోవించుటవలనను, మార్గనిరే శనార్థము 

రా జంతగా నా్నాబాహ్మణునకు లాంగిపోయె ననుట యౌ చిత్యపోష కము కాకి సోవృటవల 

నను గౌరన దీనిని వదలియుండు నని యాహింప వీ లగుచున్న ది. 

6. కతుదక్షిణకు( బతి పత మై మెన యర్థ మిచ్చుటకు నెలరోజులు గడువు 

కల్పించుట మార్కుండేయక థ్మా! పభావమే : 

రాజ్యదానము చెసి నగరము విడిచిపోవుచున్న హరిశ్చందచచ్య కవ ర్తిని నిర్ణయు. 
డైన కౌశికుడు కతుదక్షిణకు( _బత్నికత మైన యర్ధ మి మ్మనియు, నెన్నాళ్ల కిచ్చెదవో 
చెవ్వు మనియు బలవంత వెష్టెను. గడువులో నీయనిచో శావ మిత్తు నని భయిపెన్సైను. 
రాజు చేయునది లేక యొకనెలరోజులు గడువు కోరుకొనెను. ముని నంతసించి యతనిని 
దీవించి పంచెను. ఈయంశమును దేవీభాగవతక ర్తయు, గౌరనయు [గహించిరి 

T. వశ్వామ్ తుండు శె బ్యకు బదులు హరిశ్సందుని( జేతికోలతో( దాడించె 

నని గౌరన కల్పించెను : 

మార్క_ండేయమున విశ్వామి తు6డు * బ్యను తాడించె నను కల్పన ముండగా 

గౌరన స్ర్రీహింనను వదలి కౌశికుండు చేతికోలతో హరిశ్చందు నేనె నని వర్ణించెను, 
మూలమునం దిఘట్టమున౬ గల విశ్వాఖ్యదేవతలవృతాంతమును మాత మృపకృత మని 

వదలివై చెను. 

విశ్వామి తుండు హరిశ్చాందదుని, గోలతో వేయుటకు( గల హేతువును గౌరన 

చమత్కారముగా నృష్టించెను. కౌశికుడు రాజుచే? (బత్నిశుత మైగ. యర్థము నడుగు 

తెజింగు నతికర్శ_శముగం గల్చించెను. 

“మును మఖార్థంబుగా మువమున నిచ్చి కొను డన్న నాఃటికి, గొనిపోవలేర' 

యిల్లడ నీయింట నిడిన నావి త్త _ మెల్ల నివ్శింవక నెందు. జోయెవవు? 

మజచిన నెజి(గింప మనుజేశ కలదె _ మొజ(గి పోయాచితే మోనపోం గాని 
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యనయ విపుల సొమ్ము లన్నెన్ని యిట్టు - కనుబామి కొంటివో కాక వంచించి 

వేవేలు వచ్చె నీవిశ్వాన మెల్ల _ దైవ మెణఖుంగ మాధనమును తెమ్ము” 

(గౌ_హ, 1.1485 _ 1444) 

అనినమాటలు రాజునకు విడుగుపాటువలఠలె€ దాకినవి. వూర్ణద త మైన ధనమునుగూర్చి 

జ్జ ప్రే చేయనిది రాజుదోష మని | పవాదము కల్పించుటతో పాటు వివుల సొమ్ము నవపహరిం 

చెడివాం డనుశంకను |[బకటించుట రాజునకు. దాపము గర్గించిన ది. అతడును స్వాఖి 

మానము ను జంపుకొనలేక తవనిని కొన్ని వేడిమాట లనెను. 

““ ఆలుగక చిల్ల పెంచాదిగా నాకు _ గలధనంబంతయు( గవటంబు లేక 

సి యిచ్చితి( దొంటి నేంటిధనంబు _ నేకమె( జిల్లె నీ కేల మోనంబు 

ఎంతటి కెంత నీ కీధనకాంక్ష _ నంతోషమున( బొంది చనుమింక” 

(గౌ. హీ. 1. 1447 _ 1452) 

యని మందలించెను. “అలుగకి యనుటలో, దనయాదార్యమును, సాధుభావమును, 

“కటంబు లేకి యనుటలో. దనబుజువ రనమును, “నీ కేల మోనంబు' అనుటలో 

ముని వక మార్గమును, “ఎంతటి కెంత కీధనకాంక్ష యనుటలో మునియొక. యర్ధ్థ 

లోభమును హరిశ్సం[దుడు నృ ఎష్ట్షవ పజచినా(డు. రాజు వల్లె తిమాటాడుట మునిరాజున 

రె |గ్యము కల్పించినది. అత (డు తోక((దొక్కిన తాచయి. బుసలుకొట్టినాండు. చేతికోల 

నెత్తి రాజును నిర్ణయతో దాడించినా(డు. మార్కండేయపురాణమున హరిశ్చందపా|త 

యిట్టిమాట అన(జాలదు. పురాణమున నారాజు కుద్దసా బ్వైకుండు; | పబంధమున నాత (డు 

న న త్యరజోగుణమిశమూ రి రి, ఆదర్శపురాణపాతచిత్రణమను గ్ కొని గొరన లౌకిక 

స్వభావనహజచి తణము చేసి కథలో నూతనవై తన్యమును గల్నింపయత్నించెను. 

5. హరిశ్చందుని కాశీగమననము -_ సూత్నకల్పనలు : 

మార్కండేయవురాణమున హరిశ్చం!|దుడు తనవురము ఏడి నెలదినములకు(గాశీ 

నగరము. జేరె నని మాత్రము చెప్ప6బిడియుండ గౌరన యీోభాగమును బెంచి 4&50దిైపద 

లలో వివరించి వర్ణించియండెను. ఇదియంతయు గౌరనకవ్శిపతిభాజనిత మే. ఈఘట్టము 

నం దీకవి చెసిన నూత్నకల్పన లివి: 

(1 నక్షత పాతకల్ప్సనము. (2) దంతఘాతుక దై త్యకల్పనము (ల) విశ్వా 

మిత మాయాకల్పనము. (శ) కౌశిక భేదో పాయకల్పనము. పీనివలన విపులముగా 

హరిశ్చందుని నహనశ క్రియ, భుజళ క్రియు, మంతళ_క్రియు, ధర్మశక్రియు దీ వమగుటయే 
గాక యతని నహధర్మచారిణియైన చం్యదమతియొక్క్ల బుద్ధికౌశలమును, పాత్మివత్య 

మహిమయు, పతిపాతచార్శితమును వ్య క్తములగుచున్నవి. ఇందు నక్ష్మ్యతకునిపాాత 

తెలుగువారి యభిమానమును జూరగొని శాశ్వతముగా నసీళుహాోరాజుకథలో నిలివి 

పోయినది 
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ఏ. హరిశ్చం। దు(డు భార్యావుత్తు)ల నమ్ముకొనుట : 

కాశీనగరమున హరిశ్చం్యదు. డనుభవించిన నేశములన్నియు దాదాపు మార్శం 

డఢేయపురాణమున నభివర్షింపంబడిన వే. వానిలో భార్యాపుత్తుల నమ్ముకొనుకల్పనము 

మొట్టమొదటిది. హరిశ్చందు(డు కాశీనగరమున!( [బవేశింవంగనే యృగుండై న కౌళికు, 
డతనిముందు _పత్యక్ష మయ్యెను. రా జాతనిపాదములకు (మొక్కను. “సీవు నుడివిన 

నెలగడవు నేటితో నిండినది. మాసొమ్ము మాకు తౌ మ్మని విశ్యామి!తు+ డడిగెను. 
““ముసీంద ! యింకను దినమునం దర్భము మిగిలియన్నది. అంతదాక సహింపు” 
మని రాజు (ప్రార్థించెను, 'కొగాక భో యని ముని వెడలిపోయెను. గడుప నమీవించిన 

కొలది రాజుహృదయనము ద్రమును జింతామంధరనగము నంక్లోభ పెట్ట. దొడ యను. 

“ రెండుజాములలో నంత ధన మెట్లు సమకూరును ? ఇచ్చుటకు బంధువు లైన నచ్చట 

లేరుకదా 1 విపుల కిచ్చెద నని పలికి యీకున్న (గిమిజన్మము వచ్చునుగదా 1 యని 

లోలోన 6 బింతించుచు మోము వాల్చి ఖిన్ను౯డై యుండెను, 

నంన్కృత మార్కం డెేయమున మాట(దప్పినచో శాప మిచ్నెద నని కొశికుండు 

హరిశ్చందుని బెదరించినట్లు చెప్పబడియున్నది, దేవీభాగవతము దాని ననుకరించెను. 

గౌరన యీశాష పన క్రిని వదలెను, 

గౌరన తనకావ్యమున( గౌశికుని బవేశ వెట్టకుండగనే యాతనిపాతను నక్షత 

కునిచే నాడించెను. కాశీనగరమున( |బవేశించి, విశ్వేకు సేవించి, యొక మఠమున 
విశమించిన హరిశ్చందుని? గాంచి, నక్షత కు( డతని యంతరంగము చిల్లులు వోవ 

నాడినా(డు. 

[| అచ్చుగా మాగురుం డవనీశ సీకు_ నిచ్చిన మతి నేడు నెల్లియు( డికె 

బచ్చువైకము గూడ. బడినది లేదు_ తచ్చలు పచరించి తటమటించెదవొ 

యిప్పు డేమతీపాట నిటకు నేతెంచి. ముప్పిరిగొను కోపమున6 గౌశికుండు 

నన్ను పీక్షించి యానరనాథు మీ6ద_ మిన్నక తరువుండి మితి వోక మున్నె 

పన్నుగా. దెమ్మన్న ససిడిచౌెకములు. నెన్నుము నీ వన్న నెచట నే దెత్తు( 

బసిడి( దెమ్మనుచు నే; బలుమాజు వే(డ- మినుగ వేను6గు గవ్య మీటిన యట్లు 

చదువు నంతర మాయె జూలు నీ జూగు- తుద లేదు వీనుగుతోడి జాగరము 

బోయబొంకులు బొంకి పోయెనో లేక. మాయప్పు నెంటితో మాన్చి వుచ్చెదవొ 

నిను నేడు ముఖమున నెత్తురు (జామి _ కొని గుల్లవజువక కొలికికి రావు 

వట్టి గు_తని నిన్ను (బజలు ఏీక్షైింప(_ జట్టు మోయించెద సర్వథా చూడు” 

(గౌ.హ, క 151.170) 

మనునవి నక్షత కుని పరుషవాక్యములు. ఈకథలో హరిశ్చం(ద విశ్వామి తు లుత్తమ 

పాతలు. నక్షతకుడు మధ్యమపాత. పురాణమున రెం డు తమపాతలమధ్య సంభాష 

ణము నడచినది. గౌరనకావ్యమున నాక్కమథ్యమప్కాత విపారముగా మాట్లాడిన ది. 

ఉ త్రములవాక్యము లతినం్యగహమ్ము లయ్యు నత్యంత గంభీరము లై యొప్ళారుచుండున్లు. 
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మధ్యములవాక్కు లం దంతటి యింతస్సార ముండదు. ''పేనుంగుతోడి జాగరము” వంటి 

మాటలు నిష్టరత్వమును బకటించి యుత్తముల జాధించుట కువయోగించును గాని 

యౌచిత్యమును టోషింవవు. కావుననే హరిశ్చందు(డు మారుపల్కి_నట్టు గౌరన వచింప 

లేదు. నాయక వతినాయక _పత్యక్షనంఘర్షణము పురాణక థాచితణమునం దుండ, నాయక 

[పత్యువనాయక నంఘర్ష ణము గౌరనకావ్యమునందు. గల్పింపంబడిన ది. 

10. చందమతి తనను వి|కయించి సత్య వతమును గాపాడుకొను మని 

హరిశ్చం్నదుని వేడుకల్పనము మార్కండెయపురాణముమండి గెకొనినదే: 

కౌశికుబుణము దిర్చుమార్గ ము: గానక హరిళశ్చందు(డు ఖిన్నుండై శైబ్య కన్ను, 

గవ నకు లొలుక నేడ్చుచెలు(గుతో భర్త కిట్టనెను, 

తే. దీరమతి వీవు నిట్లు చింతింప6 దగునె ? 

సత్యపాలన మొనరింవు సత్యహీను( 

డైనపురుషుదేహము దా శృశానతుల్య 

మధిప! మేటిధర్మంబు నత్యంబ యం|డు | 

క. ఒనర(గ హయమేధము లే 

డొనరించితి రాజసూయ ముజ్జ్వల విభవ 

మ్మున( జేసితి సంతాన 

మ్మును బడసితి సుకృతి వీవు పుణ్యచరితా | 

తే, పుతలభ్ధి( గృతార్థులు పౌలతు రుర్వి( 

గాన న న్నిప్పు డమ్మి యకా్య_శికునకు 

ధనము వెట్టి నత్యమ్మును మనివికొనుము 

బొంకుకంకమెను జావె న బొంక మనఘ |; 

(మారన మార్క. 1.195, 196, 1985) 

దేవీభాగవత మీవాక్యముల లో. గొన్నింటిని యథాతథముగ ననుకదించినది. గౌరనకావ్య 

మున( జం|దమతి నక్ష తకుని పరుషవాక్యములవలన, గలిగిన హృదయతాప ముపశ 

మించునట్లు ముందు మాట్లాడి, యా వైన సత్యవాక్య్యషపాళ సము నుగడింది, చివరకు 

దన నమ్మియైనను మునిబుణము దీర్చికొమ్మని పబోధించెను. గొరన [పాబంధిక 

మర్యాద ననుసరించి ధర్మతీపాదనమునకు రనభావవతీతికిని సనమ్మపాధాన్య మిచ్చి 

రచన సాగించి పురాణముకన్న వై లక్ష్షణ్యము. (బదర్శించినాండు, 

11. త ల్రిదం|డులు మూర్చులో మును(గ దిన (డై లోపాతాన్యుండు విలపించిన 

మార్మండేయపురాణమునంద లి సన్నివేశము గౌరన గహింపలేదు : 

ఇ బ్య యొనర్చిన వతిపాదనకు హరిశ్చందుని డెంద మవిసిపోయె ను. అత6డు 

మూర్చిల్లెను. కొంతవడికి( దేరుకొని యవాచ్యములు పల్గుకవల దని భార్యను వారించి, 
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పటువేదనతో మజల మూర్చిల్లను. పతియొక్క_దీనదశను గాంచి దుఃఖించి శ బ్యయు 

మూకృలో ముని(గాను అట్లు తల్లియు(దండియు నెవ్వరు దిక్కులేక నిశ్చేష్టేతు లై వడి 

యుండగా గనుగొని తదడియనందను( డగు బాలుడు - కన్నులబాష్పము లురల(గ 

నన్నరవరు( జేర నరిగి యతి దైన్యముతో నన్నన్న : యాక లయ్యెడి, నన్నము నాకిపుడు 

వెట్టు మని యడిగెను, కాలకల్పు( డైన కౌళికునిక యాదృశ్యము డెందము కరంగించి 

నది. ఆతం డారాజదంవతులను _ శిశిరవారితో సేద.(దేర్చి “ఈగరాని యప్పు వగల 

నీనకున్నె ?' యని యవహేళనము చేసి, 'ధర్మతాత్పర్యము నీమనమున( గలదేని రయ 

యున ధనము నిచ్చి నత్యనిష్టం బొందు మని రాజును బురికొల్చి, సత్యవాక్య పాధాన్యము 

నుగ్గ డించి 

ఉ. రకూరు(డ వి వనార్యుండవు కొంకవు బొంక6గ నిట్టి నీ యెడం 

గారణ మెమి మాకు నధిక[పియవాక్యము లాడుచుండ నం 

భోరుహమ్మితు. డ నగిరిం బొందెడు( బై కము చక్క_(బెట్ట కి 

ట్రూరక యున్న నిత్తుం గడు ను|గవుశాపము నీకు భూవరా! 

(మారన, L.209) 

యని శాపభీతిని గక్చించి నిష్కమించెను. రాజహృదయము ననృతభయమును, ముని 

శావభయమును వికల మొనర్చెను. తనను నెడసేయక అమ్మి బుషిబుణమును దీర్చ 

* బ్య త్వర వెట్టినది. గత్యంత రము లెక రాజు పత్నిని కాశీనగరవీథుల వెంట నమ్మెను. 

ఇందు తల్లిదండులు మూర్భలో మునింగియుండ నాకొన్న కూలు(డు అన్నముకొజ 

కలమటించునన్ని వేశ మత్యంతకరుణారనమ్ముదితము. దేవీభాగవతక రయు గౌరనయు 
దీనిని వర్గింవక వదలి రమణీయకల్పన కొకదానిని విన్మరించినవారై రి. 

శెబ్యపోత్సాహమనకు లోగి హరిశ్చందు(డు తానే భార్య నమ్ముకొనుటకు సిద్ద 

మయ్యె నని మార్కండేయమున నుండ గెరన యించుక మార్చి, నక్షతకుండు : 

“భూమీళ మాటల( బొద్దు. బుచ్చెదవు .. తామసం బేల ని తరి వెర వెది? 

తరుణి బాయ6గ లేక తల్రడించినను _ మరి యుపాయము జెప్ప్తుమా ధనంబునకు 

జాగు సేయక పత్ని జట్టిగా నిచ్చి _ నాగురునాధు ధనంబు( జెల్రింప, 

జెచ్చెర లేచి వచ్చెదొ మౌనికడకు _ వచ్చెదవో రావొ వైళంబొ యనుచు 

నానల బెట్టి న న్నడగింవ పలదు _ వెసాలు సేయక వేగ అ” మృనుచు( 

జేపట్టి తివియ వచ్చిన వానితెగువ _ కావనుధాధీశు. డాత్మలో రోసి 

నిమిషంబు నచ్చోట నిలువక కదలి _ రమణి నమ్ముటకునై రాజమార్గమున" 

(గౌ, హూ, 11. 291.9804) 

జనుదెంచె నని రచించుటవలన కథ శ క్రిమంతముగ నడచినది. మార్మండెయమున 

నక్షత పాతకల్పనము లేదు. అందువలన నిట్టికల్చన లేదు. వురాణము అంత సృంఘుక్ష 

ణము దానికి. బోషకముగా ననునంధించి కథాగతిని( దీర్చిదిధైను. 



574 మార్కండేయపురాణము 

12. కొలకౌశిక వ్యాతకల్పనకు మార్కండే యమునంద లి వృద్ధ బాహ్మణ 

పాాతయే మూలము : 

హరిశ్చందు(డు ౭ బ్యను గాశీనగరవీధియం దమ్ముచుండ.గా నొక బాహ్మణ 

వృద్ధుండు చనుదెంచి యూమెను విలువ నిశ్చయించి, వెల చెప్పు మని యడిగను. రాజు 

నకు విపులదుఃఖవేదనవలన( బలుక నోరాడలేదు. అంత నాదిజు(డు తగినంతధనము 

నానరనాథుని వల్క్టాలముల ముడివై చి యాలతాంగిశిరోజముల నొడిసివట్టి వెడ(బాయ 

సీడ్చెను. * బ్య దుఃభించుచు; దనను గాంచి వెగడుపడి యడ్చుపుత్తుని బుజ్జగింవ 

నాద్విజుని యనుమతి వేడుకొనెను. ఆబాలు( డెంత యోదార్చినను తల్లి కొంగును బట్టి 

వీడక యేడ్య(దొడంగాను. ఆప్పుడు శైబ్య దీనానన య గోవుతోడన వత్సము. గొను 

విధమున నాబాలుని(గూడ విలువు మని యా (ాహ్మణుని వేడుకొనను. అతడును 

గరుణించి శాస్తో9 క్యవకారము బాలునివెల వేనవేలమాడ లని నిశ్చయించి వాని నానర 

పతికి ( జెల్లించి శె బ్యను, బాలుని నీడ్చుకొనిపోయిను. ఆదృశ్యమును నోటమాట లేక 

నిశ్చష్టుడై కను(గొనుచున్న హరిళ్చ్ళందుండు నిట్టూర్పు లందంద నందడింవ విపుల 
వేదనాదోదూయమానమానను.( డయ్యెను, 

మార్చ_ండేయమున శె బ్యను విలిచిన బ్రాహ్మణుని పేరు చెప్పబడలేదు. అతనికిని 

విశ్వామ్మితునకు నెట్టినంబంధ మున్నదో స్పష్టము చెయంబడలేదు. దేవీభాగవతము 

కౌళికు(డ వ్విపరూవము దాల్నె నని కల్పించెను, గౌరన విక్వామిత పేరితు. డైన కలి 

కాలకౌశికనామధేయు( డై కాశియందు వసించి, చందమతిని, లోపాతాన్యుని విలిచె నని 

స్పష్టము చేసెను. గౌరన యంతటితో నాగక కాలకౌశికునకు(. గలహకంఠి యను సార్థక 

నామధయను భార్యగను, కర్కోటకు( డను వానిని శిష్యునిగను గల్పించి హాస్యరసాను 

కూల విభావకల్పన మొనర్చెను. 

మార్కండేయమున వృద్దబాహ్మణు(డు కై బ్యను, లోపితాన్యుని వెల(గట్టుట 

యందు శాస్త్రము [ప్రమాణముగా గై కొనంబడినది. గోవువెంట వత్సమును విలుచుట 

ధర్మముగా నంగీకరింపంబడినది, సన్నివేశము నూటిగను, పశాంతముగను, ముగిసి 

నది. గౌరనకావ్యమున. గల్పింపంబడిన కాలకౌశికుండు కలిరూపవుండు కావున ధర్మ 

_పాధాన్యము, బుజువర్తనము సన్ని వశమున గల్బ్పింపవలను పడదు. అందువలన? గాల 

కౌశికనక్షతక పా[తలవ ర్తనములను గుటిలములుగను, ధర్మవిరహితములుగను కవి 

చితించెను, అందులకే యొక నూత్ననన్ని వేశకల్పన మొనర్చెను. గోవువెంట వత్స 

మును గొనునట్టు తల్లివెంట( బుత్తుని( గొను మని హరిశ్చందుండు కాలకౌశికుని( 

(బార్థించెను. కాలకౌశికుండు గోవును( గొన్నచో వత్సము దానివెంట వచ్చునట్లు చంద 

మతివెంట లోపాతాస్యు(డు విలవంబడకుండ (గనే రావలయు నని వాదించెను. ఇరువు 

రకును వాదము పెద్ద దయ్యెను. కాలకౌశికుడు త న్నెదురించువా(డు కాశియందు లే. 

డని విజ్ఞఏిగెను. హరిశ్చందు( డలుకతో రోషవచనము లాడెను. కాలకౌశికుండు రాజును 
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పరుషోక్తులాడెను. ఇంతలో. జెంత నున్న నక్ష్యతకు(డు వారివాదు మాన్ని తనకు. దానే 

మధ్యవ రగా నుందు నని | పతిపాదించుకొని వారినమ్మతి( బడసి కాలకౌశికున కనుకూల 

ముగా దీర్పుచెప్పెను. దానితో. జందమతివెంట లోహితాప్వుండు వెలలేకంయే వెంట. 

బోవుట న్యాయ మని స్థిరమైనది. చందమతి రాజునకు ధైర్యము చెప్పి నత్యధర్మనిర 

తిని. గాపాడుకొను మని పబోధించి కాలకౌశికునివెంట( బుత్తునితో నరిగెను, 

గౌరన కల్పించిననన్ని వేళము కాలకౌశిక నక్షతకులకుటిలవ ర్రనమును దెలుపుట 

కెర్పడినను, హరిశ్చం దకాలకౌశికులమధ్య నడచిన సంభాషణము మాత మంతయుదాత్ర 

స్థాయిలో లేదు, '“పొద్దునలెవి సీమొగము! గన్గానిన _ యద్దినంబున వచ్చు నావదలెల్ల'” 

ఇట్టివాక్యములు పురాణహరిశ్చుందు6డు (పాణము హోవునమయమం దానను అన (జాల (డు. 

పురాణమునందలి హరిశ్చందదుని నిశ్చల గంభిరని ర్వెదమూ ర్రి_ గొరనకావ్యమున( (గోధ 

మంధరసంకతుభితసాగరమూ రి యెనది. ఆయఖండ నిశ్శబ్దతాకల్పనలో ని యనంత వ్యంగ్య 

శక్తి యిచ్చట హరిశ్చం దవాక్యపరంపరలయందు వాచ్యమై వ్యంగ్యము పల్బ(జారినది, 

రచనలో నిగహ ముండవలసినచోట ఆవేశము పరవళ్లు తొక్కినది. 

18. కాశిలో హరిశ గం దుండు కాటికాపి యగుట : 

నర్యహరిశ్చందచరి తక థాకావ్యములయందు నర్వసామాన్యముగా నున్న యీ 

కల్పనము మార్కండెయపురా ణాంతర్షత మెనదే. ఇది కథయందలి యితరనన్ని వేశకల్ప 

నల కన్నిటికన్న నత్యంతశ క్రిమంత మైనది, రూపక|పయోగమునందును హరిశ్చుంద 

ప్యాతధారులు నాటకమంతయు నొకయెత్తుగను, ఈద్భుశ్వ మొకటి యొకయెత్తుగను 

భావించి విశేషకృషి యొనర్వుట గమనించుచో దీనిప్రాధాన్యము చెప్పకయ తెలియగలదు. 

భార్యాపుత్తులను విక్రయించి దుఃఖ వివశు(డై యున్న హరిశ్చందుని దరికి విశ్వా 

మితు( డరుదెంచి యత డిచ్చినధనము( గ్లెకొని యది నస్వల్పార్థ యని యసంత్క ప్రీని 

దెలివి, దక్షిణాసంపన్నత నొనర్చు మని రాజును బలవంత పెట్టి, అట్టుచెయనిచొ 

శాపమిత్తు నని భయపెచైను. జాము(పొద్దులో తిరిగివత్తు నని గడువు వెట్టి వెడలిపోయెను. 

ఊఉ. ఆనరనాథ( డప్పుడు భయమ్మును శోకము నగలింపంగా( 

దా నెద నాత్మవి కయము దక్క ధనంబున కేయుపాయముం 

గానక నిశ్చయించి యధిక ధ్వని నిట్టను నన్ను నమ్మెద 

న్మానుగ నెవ్వ రైనను ధనం విటు దెండు గొనుండు నావుడున్. 

(మార, 1. 22లి) 

అయ్యవనరమున ధర్ము6డు చండాలవేషమును ధరించి వచ్చి యంతయర్థ మైనను నిచ్చి 

కొనుటకు సిద్దమయ్యెను. రాజు “మాలను సేవించి మనుటకంషె( గౌశికశాపాగ్నిచే( 

గాగుట యెన మేలని” భావించుచుండునంతలో. గౌశికు( డచ్చటి కరుదెంచి యధికధన 

మాత? డిచ్చుచుండ! గైకొని నాయప్వు వీర్సరాదా | యని బలవంత వెర్పును. హరిశ్సం 

దుడు దైన్య ముట్టివడ( గౌశికుని ని ట్టని పార్థించెను : 
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On ఇనవంశంబున బుట్టిన 

మనుజేందుండ నఖిలలోక మాన్యుడ ( గొఅమా 

లినమాలని నకట ! తపో 

ధనన తమ: యేను గొలువ6 దగునే ? చెపుమా: 

మ. కరుణం జూడుము కావు మిప్పుడు (తిలోకస్తుత్య ;  చండాలనం 

కరదోషంబును బొందకుండ(6౫” నను గ కొమ్ము వీబంటుగా: 

బరిశిష్టం బగు సొమ్ము నాకు వెలగా భావింపు మంచు న్మునీ 

శరుపాదంబులు వై జేతుల హరిశ్చం|దుండు దె న్యంబునన్. 

క ఠినాత్ము. డగు నక్కాశికుండు హరిశ్చల్యదునిబంటుగా గైకొని యతనిని చండాలున 

కమ్మి యొక యర్చుదవి త్తము గొని యథేచ్చగా వెడలిపోయెను. 

డెవీభాగవతము ఈమార్మం డేయవురాణక థను చాలవజ కనుకరించెను. కాని 

హరిశ్చందు(డు శేషధనమునకు బదులు తనను దానునిగా నేలుకొను మని కౌశికుని( 

[బార్థింవ నత( డారాజును చండాలవాటికకు( గొంపోయి చండాలఠతూపు* డగు ధర్ముని 

కమ్మె నని కొద్దిగ మార్చి రచించెను. 

గొరనకావ్యమున( గౌళికున్మిపవేశము లేదు, నక్షతకు(డే కథ నడిపించెను, 

పుత్తు;లను విలువగా వచ్చినసామ్ము రాజు నక్షతకున కిచ్చెను. అది యతని దారి 

ఎనకే చెల్లు ననియం గౌశికునిబుణధనము వేరుగా నీయవలయ( ననియు బేచీ 

ను. హరిశ్చందు(డు నక్ష్యతకునివర్తనము న్యాయము కాదని వాదించెను. 

““గురుకార్య మొనరింపం గోరి నావెంట _ నరుదెంచి తిరిగితి వది నాకు నెలవె 

పరదేశులకు గుళ్త పంచలు గాక _ యిరవైన నున్నవుటిం డైడ( గలుదు( 

బలుకూడు గాక యేవట్టున నెన(_ గలదె పాయనము భిక్షాం దేహి యనిన 

నెవ్వగ6 గుందుచు నీరసాన్నముల! - (గొవ్వి బల్తుర గువ్వ గుత్తుక పడక 

నివి యెల్త( దప్పులు నెగులు( జేసి _ తివిరి రేంగెద నన్న? దెలుప నావళశమె 

తీపారు చక్కెర దిన్న యానోర _ వేపాకు మేసిన విధమున నీవె 

చేసినంతయు మేలు చెసి మజేల - చేసితి విట్టి కుచ్చిత మింక నైన, 

గుదుకనగోలు గె కొనక నాధనము _ వగలుము మున్ను విశ్వామితుబుణము 

మలితోడ( జెల్లించి మీద నెట్టయిన _ ధృతి, దీర్తు సీబ తెదినముల లక్క 

నావుడు విని నవ్వి నక్ష్యత్రకుండు _ భూవర నీకంటె బుద్ధిమంతు(డను 
దొడిబడ:జేసితి దొరికినధనము _ విడిచి మీందట. గొను వెంగలి గలంయడె 

చదువు మీ(దిది దెబ్బ సంగతి గాక _ పిదప నొప్పునె మటి పెక్కు లేమిటికి 
విడువు మింతటనుండి వి త్తంబుమీ(ది _ యడియాన వెండికి [బాణముల్ లంకె 
విడుతు( (బాణము లైన విడువ ధనంబు _ మెడ మెండుకొని (తెంపు మీచేతి హేతి, 

ల | దివ్య మొత్తి యాధనము. గె కొనుము _ లు 

వెలఅయంగ నాచావు వెదకు గొళికు.డు” 

భారా 7 
ల 

ణు 

వె ep} be 
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అనిపలుకు ధూ రోవిపుని వాక్యములు విని హరిశ్చందుండు హరహరా యని చెవులు 

మూసికొని యాధనముపై నాశలు వదలుకొని కౌశికుబుణ మెట్టు తీర్తు నని తలపోయు 

చుండ నక్ష[తకు( డాతనిని దుర్భాషలాడి మనసు నొవ్చించెను. బుణము దీర్చ బలవంత 

పెద్దను. అప్పు డారాజచం దు(డు-_ 

“ మునిశిఖామణితోడ మొట(గిన మితికి_ ధనము. జెల్లించుచందము డెందమునకు( 

దలపోసి చూచితి. దకొండు గాన_ నలవడ దిటుగాన నాలన్య ముడిగి 

నామీ(ది వచ్చు ధనం బెల్ల పీకు_ నేమానవుం డిచ్చు డీమితిలోన 

నతనికి బంటుగా నమ్ముకో _ నన్ను- మతిలోన వల దనుమానింప” 

నని యతని వశ మయ్యెను. ఆత(డు వీరబాహు(డను చండాలరూవధారి యగు ధర్మునకు 

నేనుంగు సెక్సి. మానపుండు మేటిరత్నము వినర నెంతపొడ వగు నంతరాశి పోసిన 

ధనమునకు నమ్మి వెడలిపోయెను. పురాణమునందలి కౌశికుని స్థానమున గౌరనకావ్య 

మున నక్షతకు(డు నిలచెను. పా|తౌచితిని బట్టి సంభాషణలు, నన్ని వేళములు చి తింపః 

బడినవి. ఆంతియగాని కథాగతియందు గాని, తాత్సర్యమునందు గాని వురాణపబంధ 

ములమధ్య భేదము కానవచ్చుట లేదు. 

గౌరన పా|తౌచిత్యము నెటి/గి కొన్నినూత్నకల్పనను చేసెను. హరిళ్చందుండు 

ధర్మమునకు. గట్టు బడి చండాలున కమ్ముడువోయి యతనివెంట వెడలునప్పుడు దేవతలు 

నంతుష్టులె యతని కాకలిదప్పులు లేకుండునట్లు వరము |పసాదించి రని గౌరన కల్పిం 

చెను. వీరబాహు(డు హరిశ్చందునిసనానిర తిని. బరీక్షించుట కొకనాటిర్యాతి యతని 

తొడలపై 6 బాదము లుంచి య ట్రై నిదురించెను. హరిశ్చందు. డారెయి నిదుర. బోక 

యజమాని సేవలయం ద|వపమత్తు(డై మెలగెను. _ వీరజాహు( డత నినిష్టకు మెచ్చి 

కా కీనగరదక్నిణశ్మళాన పాలనోద్యోగిగా నియమించి వరదాను( డను వ్యవహారనా మమున 

మెలంగు మని నిర్తేశించెను. ఈరెండు కల్పనలవలనను హరిశ్చందునకు చండాలగృృహ 

భోజనదోషము కలుగకుండుటయు, ధర్మదీక్ష చెదరకుండుటయు నేర్పడినవి. గౌరన 

చేసిన మొదటికల్పనకు దేఏభాగవతము దోహద మొనర్చినది. అందు హరిశ్చుర్యదుండు 

చండాలు నింట నన్నపానములు విసర్జించే నని యున్నది. అది యసాధారణ మని తోచి 

గౌరన వర,పసాదము పేర నతని కాకలిదప్పులనే మాన్పించెను. దేవీభాగవతమున( 

జండాలుండు వీరబాహు' డను నామము హరిశ్చందున కుంచె నని యుండ గౌరన వీర 

బాహునామము చండాలునకే పెట్టి రాజునకు వరదాను. డను పే రన్యర్భముగ( గల్పించెను. 

14, హరిశ్చాంయ్యదు శు శ్మ శానమున, గాంచిన న్వప్నవృత్తాంతమును గెరన 

(గహింపలెదు : 

మార్కండేయపురాణక థయందు హరిశ్చందు(డు శ్మశానపాలనము 'సేయుచుండ 

నెక నా డత్యద్భుత మైన కల( గాంచె నని వర్ణింపంబడియున్నది. అం దామవోరాజు 

37 
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చండాలికా గర్భమున నుదయించి, క్మోశానమున మృత నంస్కార మాల్యాహరణో ద్యోగ 

మున నుండి నిపశాపమునకు( బాల్తై వతృ్చరద్య్వ్య్వ్యయము నాకొక, దిన మొకొ)_క 

శతవరములుగా వివిధనరకభాధ లనుభవించి, యావై భూతలమున వివిధజంతుజన్మల 

నె త్రి త్మీవవేదనల. బాల్బుడి, చివరకు నెప్పటి రాజస్టితిని( బొంది భార్యాపుత్తులను 

రాజ్యమును గోల్పోయి, యేకాకి యె యడవుల కరిగి, సింహముబారి. బడి, శరభముచేత 

రక్షితు(డై, దానిచే నతివీడితు( డగుచు భార్యానందనుల( దలచి, వందురి తిరుగుచు నొక్ర 

యెడ నయ్యిరువురు( దమ్ము రక్షింపు మని తన్నుం బేర్కొని పిలుచు నెలుంగులు విని 

డాయంటోయి, వారల. గానక పరి భమించుచుండ. బదియేను దినములు కొజు(తగా బండె 

డేడులు నిండిన తఆీ విశ్వామ్మితుచె వృత్తాంతము నంతయు నెతి(గి జము(డు తనకడకు 

రప్పించి, యిది యెల్ల! గౌశికరోషమున నయ్యె దానంజేని భవన్నందను(డు మృతు( 

తగును బదంపడి పరమకుభములు గలుగు; దుఃఖశషము ననుభవింవ మనుష్యలోక 

మునకు( బొ మ్మని |తోవించిన నంతరిక్షమునుండి నెలం గూలె నని న్వపష్నతాత్పర్యము. 

_న్వప్పానుభూతి నత్య మైన ట్రతనికి భాసించుటయు, భావిక థార్థములు దానియందు 

నంగు ప్రములై యుండుటయు న్వప్నకథానిర్మాజణ శిల్పము. హరిశ్చందు(డు కథాంతమున 

శా శ్యత దివ్యభో గము లనుభవింప(బోవుచున్నా డు. అత( డనంతనంసారయాతలో 

నాచరించినకర్మలకు ఫలరూవ మెన నుఖదుఃఖము అనుభవించుట తప్పదు. అల్పదుష్క్భ 

తుండు దుఃఖముల నిహమున భోగించి పాపకర్మభొగనివృత్తు! డై పర్యంతమున శాశంతా 

నందసిద్ధిని బడయ(గలడు. రాజు లై నవారికి నరక మవళ్యభో క్రవ్య మగుటయు. బ్రసిద్ధము, 
కావున హరిశ్చందు( డిహమున ననుభవించుదుఃఖమును, జన్మపరంపరాగత మైన దుఃఖ 

మున కనుబంధమె యను నత్యము స్వప్నము వ్యాఖ్యానించుచున్న ది. ఇది హరిశ్చంద 

కథాబీవితరహన్యము. దీనివలన నొకపౌరాణికనహజమైన యాధ్యాత్మిళవరివేషము కథ 

నావరించి దానిని త త్త్యగంభీర మొనర్చుచున్నది. లౌకికు. డైన గౌరన యీకల్పనను 

గ కొనక వదలెను. 

హరిశ్చం్యదు.డు విశ్వామ్మితతవొవనమున వి శాంతి గొనినప్పు చెద స్యవ్నము వచ్చి 

నట్టు గొరనాదులు క ల్చెంచిరి. అది భావిక థార్థనూచక మగు గండముగా( బనికివచ్చినది. 

కాని, మార్కండెయపురాణస్ట స్వవ్నకల్పనమువలే బహుశార్థసాధికముగను, కథ్రాపదమ 

త త్త్వవ్యంజకముగను భానింవలేకహోయినది. 

15. లోపాతాళ( డురగముచేత మృతినొందు కల్పనము మార్కండేయ 

పురాణస్థ మెనది : 

నంన్క్య తమార్కండేయపురాణమున నొకళ్లోకమునందును, ఆంయధమార్కండేయ 

మున నొకవద్యమునందును పర్కానంబడిన లోహితాళ్యమరణవృత్తాంతము గౌరనకావ్య 

ది మన ౪00 ద్విపదలకు మించి వర్మి ంప(బడిన 
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మార్క-ండెయము లోపాతాజ్వ డురగముచే నెట్టు మృతినందెనో వివరించి చెప్ప 

లేదు. దేవీభాగవత మీయంశమును స్పష్ట మొనర్చ యత్నించినది. రోహితు(డు విప 

బాలురతో( గూడి కుశ గహణార్థము వనమున కేగి నర్పదష్పు (డై మృతినాందెను, చంద 

మతి దుఃఖా ర్రయె మృత పుత్తుని స్మరించుచు నతనికడ కేగుటకు యజమాని లనుజ్ఞ 

వడెను. కాని యతండు గృహకృత్యము అన్నియు నొనర్చి రా;తివేళ నచ్చటి కరిగి 

మణల తెల్లవారు నరికి రావల నని నిర్దేశించెను. అరె చం; దమతి పొద్దుపోవువణకు యజ 

మానిసేవ లొనర్చి, రా;తివేళ నొంటిగ నడవి కేగి మృత బాలుని గాంచి, కొంతవడి 

యపారదుఃఖ వార్నిధియందు ముని(గను. అటుపె నాసాధ్వి మృతబాలుని మూపవున నిడు 

కొని శృశానమునకు( గొంపోవసాగాను, మార్గమధ్యమున రాజభటు లామెను గాంచి, 

శోంకించి, యా మెవృతాంతమును గూర్చి |వశ్నించిరి. చం; దమతీ పు త్రదుఃఖ వివశయె వారి 

కెట్టినమాధాన మీయ(జాలక పోయెను. ఎన్నిసారు అడిగినను నెట్టినమాధాన మీయక 

పోవుటచే వా రామెను శిశుహంతగా నిర్ణయించి క్మోశానపాలకు( డైన చండాలున కొమెను 

వధింప నప్పుగించిరి. చండాలు( డామెను నిర్దా షిణ్యముగా నిందించెను. అప్పటికిని నామె 

తన వృతాంతము చెపదయ్యెను. చండాలుడు విసిగి యామెను పీరజాహునొద్దక క్ 

బంపి యత డామను జంవున ట్లాజ్ఞావించెను. 

వీరబాహు (డు స్రవధ నరక హేతు వని చెప్పి, యామెను వధించుట కంగీకరింవలేదు. 

యజమానియాజను శిరసావహించుట ధర్మ మని చండాలుడు కఠినముగా శానీంచెను, 

పీరబాహు(డు “ఆకార్యముతవ్ప నన్యకార్య మెదై నం గోరినవో నొనర్చద ననియు, 

కావలయునన్నచో నిం|దు నైన జయించి యతనికి దాసు నొనర్చెద ననియు [బతిమిలాడు 

కొనెను. అందుల కాచండాలవతి య్మూగహించి “దానత్యమున కోంగికరించియు భూరుని 

వలె( బల్కుచుంటివేల ఇట్టిపాపథీతికలవాండవు అజ్జ వీడి నాయింట దాను(డ వె బ్రతి" వని 

పల్కి యామెశిరము ఖండింప ఖడ్గము నందించెను. న 

చేయునదిలేక విధివె వె పరిత్యమున క చ్చెరువుపడుచు వీరబాహు. డామను బలిపీఠ 

మెక్కు మనెను. ఆమె యర చేసెను. థార్యాభ ర్త రథిరువురు పరస్పరము గు ర్రించుకొన 

లేదు. అతడు ఖడ్గము నె తెను. చం[దమతి ఏరబాహు నొక్క-క కోర్కె కోరెను. మృత 

బాలుని దెచ్చి దహననంస్కార మొనర్చుటకు సమయ మిమ్మని (పౌర్టించెను. అత( 

డందుల కనుమతించెను. ఆమె మృత జాలుని( దెచ్చి చండాలునిపాదముల ముం దుంచెను. - 

ఇట్లు దేవీభాగవతక ర్త ర్ సాలునిమరణపేతువును గల్పించి వర్ణించుటతో పాటు చం! దమతి 

వధను హరిశ్చందు( డొనర్పవల సివచ్చినట్టి విచి తకల్పనము చెని కథను బెంచెను. కాని 

రాజభటులు, చండాలు(డును ఎన్ని ప్రశ్న లడిగినను చం్యదమతి మూగనోముపట్టియుండుట 

కొంత యనహజముగా నున్నది. దానితో, గథ కృతిమముగా వృద్ధిచెందినది. ఇది 

యిట్లుండ క కథాంతమున హరిశ్చం! దుండు పు త్రవ్యామోహమున మృత బాలునిచితి ఐ కెక్తి మర 

శంప నుద్యుక్తు( డగును, చం|దమతీ శిరఃఖండనరూప మైన స్వేయధర్మమును విస్మ 
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రించును,. మార్గ ండేయమునందువలెనె తనతోపాటు తనపత్నిని వహ్నియందు. బడుట 

కారాజు అంగికరించును. కావున నీకల్పనములకు( బర్యంతమున సార్థక్యము లేదు. 

(పన్తుతమున( బుష్షి లేదు. 
గౌరనాదులును దేవీభాగవతమువలెనే లోహితాళ్వమరణ హేతువును విపులముగా 

వరించిరి. గౌరన మజణియును విశ్వామితమాయాకల్పనము నిచ్చట జోడించెను. విశ్వా 

మ్మితపేరితు;డైన తక్షకు(డు నిర్దిష్ట మైన యొకవృక్షమూలమున వల్మీకము నిర్మించు 

కొని యుండె ననియు, కౌశిక పేరితు లైన వటువులు లోహితాప్వుని నచ్చటకు6 గొంపోయి 

రనియు, తక్షకుండు చం్యదమతీ పాత్మివత్యమహిమ నెణిగియండుటచి నాకుమారుని 

[పాణములు గొనక మరణతుల్య మైన మూర్చలో ముంచె ననియు. గల్పించి దెవిభాగవత 

కల్పనకన్న నొకయడుగు ముందుకు వెచెను. కాని, తరువాత రాజభటులు చం్చదమతిని 

నిశ్గుహంత గా శంకించుకల్పనము నిచ్చట హౌందుపజచుట మాని స్థలాంతరమున దానిని 

సంస్క రించి నిబంధించెను. మార్క్శండేయపురాణకథానుసారముగా( జం|దమతి మృత 

కాలుని కశానమునకు నూటిగా( దెచ్చినట్లుగనే వర్ణించెను. 

16. చం్యదమతి చండాలరూవు( డైయున్న భఖ ర్తను గుర్తించిన దనుకల్పనకు 

మారు౬డెయపురాణము మార్గము చూపినది : 

శబ మృత పుత్తుని శ్మశానమునకు( జేర్చి శవమువె( బడి పెక్కువిధముల 

దుఃఖించుచుండ ( గాటికాపరి యెన హరిళ్ళందు. డచ్చోటి కరుదెంచి కార్చిచ్చువెండికి 

వాడివత యైన వనలతవలె మానత్యము నొందినవనితను, విషవ్యపగత_పాణు,డై న 

జాలుని( గాంచి, యబ్బాలుని శుభలక్షణావళిని గుర్తించి చోద్య మంది యతడు తనపుత్తు( 

డని తెలియక లోహితాస్వనివయన్సున నున్నవా! డని తలంచి యతనియకొలమృత్యువు 

నకు( జింతించుచుండెను. అప్పుడు శైబ్య యిట్టు దుఃఖించె నని సంస్కృత మార్కండేయ 

పురాణము : 
తల! న్ ' ఆఅ wf ఎ a అల్ల కె 

శో హో! వత్స! కస్య పన్య హ్యపథ్యానా దిదం మహత్ 

దుఃఖ మాపతితం ఘోరం యస్యాన్లో నోవల భ్యతే॥ 

హా! నాథ! రాజన్ భవతా మా మనాశ్యాన్య దుఃభితామి 

కారవి సన న్తిష్టతా స్థానే వినబ్ధం స్థీయతే కథమ్॥ 

రాజ్యనాశః సుహృత్త్యాగో భార్యాతనయవిక యః 

హరిశ్చందన్య రాజర్షి రుర్విధే కిం కృతం త్వయా ? (8.187-189\ 

ఇందు మొదటిశ్లోకమువలన నామృత బాలు! డా మెపుత్తు డనియు, రెండవశ్లోక మువలన 

నామెనాథు. డామెకు దూరమై యుండె ననియు, మూ(డవశ్లోకమువలన నాతడు 

హరిశ్చం్యదుండే యనియు నొక్కకమాగత మైన జ్ఞానన్ఫూ ర్తి కలుగునట్లు రచన మొన 

ర్చుట చమత్కారము £ మారన దీని ననువదించుచు మజియొక చమత్కారము చేసెను. 
క. ఆక్కుట: దై వము రాజ్యము - 

_దెక్కొంని యాలిం దనూజు6 దెగ నమ్మంగా 
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నిక_డ( గాడ్సలటీచె నింక నేగతి( బోదున్; ” 

చ. అని వలుక న్విభుండు విని యప్పుడు దా మది వారల న్నిజాం 

గనయు సుతుండుగా నెజీ€గి గ్రక్కున జేష్ట యడంగి కూలనే 

ల నతని నాథు(గా నెతీ(గి లాలలు వాదొర(గంగ, దీ|వ రో 

దన మొనరించుచుం బడియె. దామరసానన మూర్చ. గప్పినన్. 

(మారన. 1.250-25 [) 

పెకందమున “నిక్కాడ. గాడ్చతిచె” ననుటలో సద్యఃన్ఫూ ర్తిగా నీశ్మకానమున నాతని 

నుంచి వీడించె ననియు, నాలోచించినచో నీపు త్రమరణ మనుచోట నతనిని దైవము క్షోభ 

వెి ననియు భావ మేర్పడుచున్నది. ఇది మూలార్థముకన్న విలక్షణమైనది. ఇట్లు 

గడుసుగా. జెప్పించుటవలన శైబ్య హరిశ్చందుని తత్కాల దైన్యస్థితిని గు రించియే 

మాట్లాడినట్లు స్ఫురించుచున్న ది, హరిశ్చందు( డావాక్యము విని యామె తనభార్య 

యనియు నత6డు తనప్పుత్తు( డసియు (గహించుటతోపాటు తనభార్య తనను గుర్తంచె 

ననియు, బధథతవలె [భమించియుండును. కాసి, కవి తరువాతిపద్యమున, జం దమతి. 

మూర్చితు డెన హరిశ్చందుని దనభ రగా గుర్తించె నని చెప్పే, తనవాక్యరచనా 

చమత్కారమును జూవీ మనల నాశ్చర్య ముగ్గుల నొనర్చును. వెకందములోని 

“ఇక్కడిను ''ఎక్కడ” అని మార్చినచో మూలమున కతినన్నిహిత మైన యనువాద 

మగును. కాని పెచమత్కారము సమసిపోవును. 

దెవీభాగవతక'ర్ర నంన్క్బృత మారం డేయము ననుసరించెను. గౌరన తనకావ్య 

మున హరిశ్చందునకు( జం దమతిమెడలోని తాళి కనుపడినట్టును, కాటినుంకముగా 

నద్దానిని గోరినట్టును వర్షించి వతివత యగు నామెచే నతనిని భర్తగా గుర్తింపండే నెను. 

తదనుగుణముగా కథాకల్పనము చేసెను. మృతపుత్తునిం బీతిపై నుంచి దుఃఖించుచున్న 

చం్యదమతిని సమీపించి హరిశ్చందు.డు “నివ్వెఅపాటు: గళవళంబును మది( గడలు 

కొనంగC దొల(గినపయ్యెద తుంగ స్తనముల, నలవడగప్పు నయ్యబ్దా డి ( జూచె” నని 

వర్షించుటలో నందర్భశుద్ధిమాట యటుంచి సతిని పతి చూచినవిధముతోపాటు, మెడలోని 

మినుకును గూడ నాతడు చూచియుండుట కవకాశము కల్పించినా6డు. పురాణహరి 

శృందుండు మొగమె త్తి పరవనితాముఖమే చూడ(డు. ఇక పయ్యెద కప్పుకొను చోటు 

కలలో గూడ చూడ(జాల(డు. అది _వబంధ హరిశ్చందునకు( జెలినది : కాని యామె 

భార్య యగుటచే? గల్పనయందు దోషము కానరాదు | చం దమతినోట నామెమగ (డు 

హరిశ్చం[దు( డని తెలియ( జెవ్పించినవిధ మొక |కమోన్మీలన పద్ధతి ననుసరించి 

చితింపంబడినది. హరిశ్చందుండు మొదట నామెను “మగువ నీపే రేమి మగని పె 

రేమి ? - యెచ్చట నుండుదు నీబాలు. డెట్టు _ చచ్చె =” నని పళ్నించెను. ఆ పశ్న 

లకు సమాధానముగా నమ్మగువ —_ 



కర్రిల్లీ మార్కండేయవురాణము 

“ పురుషవరేణ్య : యీపురి నొక్కవ్వ్నిప - వరునింట దాసీనై వర్తించుచుందు 

నప్పు దీర్ప(గ నుపాయము మణిలేక _ తప్ప నాడక వతి ద న్నమ్ముకొనియె 

నానుతు( డిత( డంసనారి నాపేరు” _ 

ఆని మగని పేరు తప్ప దక్కిన వివరముల నన్నిటిని జెప్పి యూరకుండెను. హరి 

శృం దు. డానతివాక్యనరణిచే నామ తనకులనతి యని నిక్కువముగా నాత్మ6 దెలియ! 

జాలలేక కాటినుంక మగు నొక్కమాడను చెల్లింవ నడిగెను. అప్పు డవ్యెల (ది 

“ పరహితచరిత నావై నొకకొంత _ కరుణసేయక నిరిగలదానివలెనె 

యడిగదవేల న న్నదలించి యిపుడు _ యెడపక దీన నీ కేమి గూడెడిని 

సకలదీవుల నేలు జనపతి పుత్తు( _ డకట : చేరెడునేల క ర్తుండుగా6డె 

నీ వేమి సేతు పన్నినమునిమాయ - నావెంట. దతిగొని నలంచి పోనీక్ష 

పట్టి యీగతి నేలపై నిడి కాలం - బెట్టి _పాముచు బునవెట్టుచుండంగ” 

నని మునిమాయా[వన దెచ్చి ఛాయగా హరిశ్చందన్ఫూర్తి కలుగునట్లు మాటలాడ(గా 

విని యారాజు వితర్కించి “యాతరుణి నాపత్ని యను” నని భావించి, చయ్యన మనన్సు 

మరలించి “గట్టిగా నెజబుంగ కీగతి( దలంవేలవు వై విశ్వేశ నాబుద్ధిలో” ననుచు6 బరి 

తాపమంది యప్పడతిని వీక్షించి మజీయు నిట్లు పలి కెను: 

“... జోద్యంవు మాటలాడెదవు = న సైడు దీవుల నడు మెల్ల నేలు 

పట్టభ దునికూర్మిప ట్ట(ట బాలు _ డామహీశుని దేవి వంట నీకు విత్త 

మేమియ లే దన్న నెటు నమ్మవచ్చు _ నీ కెంత. గలిగిన ని న్నదలించి 

మాకు గె కొనరాదు మాడకు మిగుల - జేకొని యేలిక చెవ్పినచొవ్బు 

గాక నీవేదణికము నాకు. బొతె _ పాటలగంధి నీపలు కియ్యకొన(గ( 

గాటిపావని కేల కరుణ నీమీంద _ లేకున్న నా కిచ్చులెక్కకు. జెల్లు 

గ కొందు నిమ్ము నీకట్టిన మినుకు _” 

నని యడిగినాండు. చయ్యదమతీపతిభ క్తివెంవున నామెమెడయం దున్న మిను కన్యవురు 

షులకు( గానరాదు కొవున నామె యాతడు తనభర్త యని నిశ్చయించినది. అతని 

దుస్థితి, గాంచి మూర్చుపోయిన ది; కొంతవడికి తెప్పరిల్రినది, కన్నులు తెరచుటతోడనే 

“హానాథ | నతతదయాలోల, నత్యనంశీల : హా, హరిశృంద 1” అని నోరార! బిలిచి 

“రావయ్య సీపుత్రు లోపాతాన్యుని( బద్మలోచను? జూడు” మని పుత్తు9ని నకనికి( జూపీ 

నది. అంతటితో నాగక ___ 

“ముందు నీతొడలవె ముదమున నిద-నున్నా,డు మేల్కొాన: డొకమరి యైన 

నావు త్రరత్నంబు నాపాటు( జూడ-నోవక వచ్చి లా నున్నవాః డిచట( 

గాటిలో( గాననికన్నుల నున్న _ చోట ని న్నిబ్బంగి కోకా బి ముంప( 
థి 

దలంచి మమ్మిటు! దెచ్చి దైవంబు నీకు. -దెలివెనే” యనుచు నద్ధినకరకుల 

తిలకుని పాదములపై ఐడి శోకిల్లెను, 
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గొరనరచనాపణాళశికను సూక్ష్మముగా. బరిశీలించిన చో మూలక్లో కములం దత్యంత 

నూక్ష్మముగా నిబంధథింపంబడిన హరిశ్చందబాంధ వ్యజ్ఞాన కమావిష్టార విధానము నాతడు 

(గహించి సంభాషణలలో దానిని బెంచి, మాంగళ్యదర్శనకల్పన ము చితీంచి సన్ని వేళ 

మును దీర్చి దిద్దె నని స్పష్టము కాగలదు. దానిని “హానాథ ! హా! హరిళ్చంద :£” 

యను సంబోధనములే వ్య క్రముచేయచున్నవి. గౌరన మారనరచనాచమత్కారమును 

గాఢముగా భావించి, దానిని విస్తరించి కల్పనాచమతా,రముగా( |బపంచించెను. ““హరి 

శ్చందుని నిక్కడం గాడ్చణిచె”ననుటలో శైబ్య హరిశ్చం|దుని గుర్రించె నను భాంతిని 

గౌరన స్థిరీక రించి చం|దమతియే హరిశ్చందదుని ముందుగా గుర్తించె నని కల్పించెను. 

హరిశ్చందుని హృదయమున ధర్మభీతిచే సంశయము. గల్పించిచం[దమతి యతని 

యడుగుల వె( బడి దుఃఖించినతరువాత నాతడు నిజముతెలిసి దుఃఖాతిశయమున మూర్చిల్లి 

నని వర్ణించెను. మారనచమత్కారము వీత(డు గమనించె ననుట కతనిరచనమే కొంత 

సాక్ష్య మిచ్చుచున్నది. “ఇక్కడ” అనుమాటకు “కా టిలో. గాననికన్నుల నున్నచోట” 

ననియ( “గాడ్పజచె” ననుమాటకు “నిన్నిబ్బ్భంగి కోకాబ్ది మంపలి ననియు వ్యాఖ్యాన 

ములు చేసినట్టు గౌరన రచించెను. మూలమునందలి దుర్విధిశబ్బమును దైవముగా మార్చిన 

మారనశిల్పమును గైకొని “దై వంబు నీకు దెలివెనే” యని గౌరన రచించినాండు : 

లోహితా కుడు మరణించినతణి హరిశ్చం|దు(డు భార్యాపుత్తు)లను గాంచుట 

నిజముగా “దుర్విధి' యొక్క విలానముగనే వెకిం జూడ. గనుపట్టును. కాని, హరిశ్చంద 

న్వప్న చర్యణమననుు. లైన పఠితల కది “దై వసంఘటని” వలెనే తోచును, ఇట్లు 

దై వశబ్దము భావికథానిర్యహణమున కున్ముఖ మైన యవిమర్శనంధిని సూచించుచున్నది. 

ఆయువువ పైన పురాణకల్పనమును (పబంధోచితముగా గౌరన వాడుకొనినా(డు, పురాణ 

మున( జందమతిమాటలు విన్న హరిశ్నందుండు మూర్చిల్లును. గౌరన కావ్యమునందును 
అశ్రు యగును. కావున! జండాలరూపధారియై యున్న హరిశ్చందుని( దనభ ర్రగాం 

జంద్రమతి ముందుగా గుర్తించె ననుకోల్పనకు సూచనలు నంస్కృతాంధోభయమార్మం 

డేయములందే కల వనుట తథ్యము! 

17. కథానిర్యహణమున గౌరన హరిశ్చందుని ధర్మఏరునిగా నిరూవించెను : 

మార్కండేయపురాణక థానిర్వహణమున హరిశ్చందుని యొక్కాయు, శెబ్య 

యొక్కయు పు త్తషవ్యామోహము వతిపాదింప(బడినది. మృత బాలు(డు తననుతు(6 గని 

తెలిసిన హరిశ్చం_ దు(డు అపారశోకాగ్నిసంతప్తు( డయ్యెను. మూలకర్త యాతని శోక 

మును ఆయిక్లోకములందును, మారన నాల్గువద్యములందును వర్జించియుండిరి. దేవీభాగ 

వతము మార్క_ండేయము ననునరించెను. కాని, చందమతి కోకము నత్యావేశ ముతో 

రచించిన గౌరన హరిశ్చందునిశోక ము నతిశయముగ వర్జింపక : 

'““విప్పారుకన్నుల వెన నశు లొలుక(_ గొడుకురూపంబును గుణవిశేషంబు 

నడుపును ముద్దును నగవు(దేజంబ్లు( _ బల్లుమాజ్లు నంకించ్లి వల వించువి భః" 
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డని మాతమే పేర్కొనియున్నాండు. దీనివలన నతని ధీరోదాత్తగుణము పోషింపం 
బడినది. 

మార్కుండేయమున హరిశ్చందు(డు నుతుమరణానంతరము శుభములు కలుగు 

నని తెలిసియు( పు త)వ్యామోహమున “వంశకరుం డైన యీయొక్క శిశువును దైవగతి: 

బోవ వగలకుం గొలు వగుచు. గుందంజాల వీనియొడలితోడన యనలంబునం బడియెద 

న న్నేలిన చండాలుని యనుజ్ఞ లేకున్న నింకొక్కవుట్టువున నైన వానికి బంట నయ్యెద, 

సీదుర్మరణంబునంజేసి యనేక ఘోరనరకంబులై నను ననుభవించెద దాన యజనయాజన 

గురువూజనంబు లొనరించినవా(డ నై తినేని పరలోకంబున నైన మన మెప్పటియట్టి 

కూడి యుండెదము వినుము నగియును నే నెన్నండును బొంకుపలుక నాకిదియ నిశ్చ 

యంబు” అని సుతునిచితివైం బడి మరణింప నుద్యుక్తు. డయ్యెను. పెవాక్యములలో, 

జండాలయజమాని యనుమతిలేనిది తాను మరణించుట ధర్మ విరుద్ధ మని హరిశ్చం|దు(డు 

గుర్తించెను. అధర్మలు వీ కెన్నినరకము లైన ననుభవించుటకు సిద్ధ మయ్యెను. చివరకు 

తన సత్యనిష్టయందుమాత మెట్టిలోవము కలుగలే దని నంతృ వివడెను. మోహన్వరూప 

మట్టిది. దానిని మారన హరిళ్చం(దునిముఖముననే : 

క. నీవిటుగా' జూచియు నా 

జీవ మెడల దున్నయవుడ చి తమ్మున మో 

హావేశము తండులకు న్య 

భావము ను మ్మిట్టు నుతులవై నుగుణనిధీ | (1.255) 

ఆని యమూలక వాక్యనిర్మా ణమున ( తీపాదించినా(డు, 

హరిశ్చం|[దు(డు చండాలుననుమతి లేని దుర్మరణమునకు బాలగుచు( దనపత్ని 

నరిగి యమ్మ హీదేవుని దేవునింబోలె నారాధింపు మని సేవాధర్మము నువదేశించెను, 

అయ్యింతి యప్పుడు కరం బలిగి 

జే. కొడుకు నీవును టిచ్చునం బడ (గ జూచి 

యేను జీవంబుతో నుందునే నరేం|ద | 

నాకలోకనుఖం బైన నరక మైన 

ననుభవింతును నీతోడ నరుగుదెంతు, (1.265) 

నని పలికినది. వతి దాని కొడ(బడినా(డు. యజమానులయెడ నేవావిధిని వుత9 
వ్యామోమున నిట్లు భార్యాభర్త రలు విన్మరించి పుత్తు9నిచితి వె వె( బడి మరణింవ నుద్యుక్తు 

లగుట సత్యముతో పాటు ధర్మము బోషించినట్టి హరిశ్చందునిచరి తమున కుదా త మైన 

నిర్వహణము కా(జాల దని గౌరనాదులు భావించినట్టు తి తోచుచున్నది. పురాణర ర్త యిట్టు 

చిత్రీంచుటలోని పరమర హన్యము రథానిర్వహణమున, (బాప్తాశాంకురానంతరము ఫలాను 

గమపా వి వికి మార్గ మాశళ్చర్యకరముగా( దోవించుట కత్యంతి' ద్వేగవంతమైన నన్ని వెళ 

మును గల్పించుటకే. గొరనాదు లీరహన్యమున్ను గు ర్రించి పైనన్ఫి వేళమునందలి వు శ్ర 
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వ్యామోహము నాయికానాయకులకు( దొలంగించి ధర్మదీక్షను వ్యంజింప(జేనెడి నమాంతర 

నూత్ననన్నివేశకల్పన మొనర్చిరి. 

దేవీభాగవతమున( జందమతి వు త)వియోగదుఃఖమగ్ను డైన హరిశ్చందునకు 

ధ్ ర్యము చెప్పీ క రవ్యోన్ముఖుని. గమ్మని [పబోధించిన ది. తనకు విధించిన మరణదండ 

నము నమలుపజయిప( ద్వర పెట్టినది. హరిశ్చుం దు డాబెట్టిద పుమాటలు విని మూర్పిల్లి, 

కొంతవడికి( దేరి, పుత్తునిచితి పై( బడి మరణింప నుద్యుక్తు. డయ్యెను. అచ్చటినుండి 

మారం డేయమునందలిక థ యే కలదు. చం[దమతీమరణదండనకల్పనము దేవీభాగ 

వతమున సాధించిన పయోజన మంతంగా లేకపోయినను గొరనాదుల నూత్నకల్పన 

కొకన్వరూవరేఖ నందించినది. 

గౌరన యీచివరిఘట్టమునందును గౌశికునిమాయాకల్పనము నొకదానిని సృష్టిం 
చెను, కౌశిక పేరితు( డైన చోరుడు కా శీరా జపుత్తుని. జంపి యతనివస్త్రములమూట 

రాజవీధిని యజమానియింటి కరుగుచున్న చం|దమతి కిచ్చెను. ఆరెకు లామెను నేరస్టురా 

లని బంధించిరి. ఆమె రాజునదుటకు. గొంపోంబడెను. రా జామెను విచారించి శిరఃఖండన 

శిక్ష విధించెను.  ఆమెతల నణకుటకు వీరబాహు( డాజ్ఞావింన( బడెను. వీరబాహు. 

డాపనిని వీరదానున కప్పగించెను. హరిళ్చం[దు(డు తనదుర్విధి కెంతయో విచారించెను. 

చం్యదమతి నాథుని సత్యధర్మదీక్ష నిలుపుకొను మని (పబోధించెను. అతండు గుండె 

దిటపు చేసికొని చందమతిశిరము నజుక ఖడ్గ మెత్తెను. విశ్వామ్మితు. డప్పు డచ్చటి 

కబ్బురముగ వచ్చి రాజుకరము వట్టి భార్యాహత్య మహాపాతక మనియు, దాని నుడుగు 

మనియు బోధించెను. రాజు మునిమాటలు (తోసిరాజని నత్యధర్మదిఇాబర్థ కంక ణు( డయి 

చం[దమతీశిరఃఖండన కుద్యుం డయ్య నని గౌరనకల్పనము. 

గౌరనకల్పనమువలన హరిశ్చందుని ధర్మనిరతి యకుంఠిత మై థానిల్లినది. ఆరాజు 

స్వీయపుత్త శవదహనవిషయమునందును కాసంత వ్యామోహము చూపక యజమాని నడిగి 

మాడను దెచ్చి కాటినుంకము చెల్టింపవలనినదిగా భార్యను నిర్హశించెను. యజమాని 

యాజ్ఞను శిరసావహించి, కౌశికునివిఘ్నము నధిరోహించి చం్చదమతీశిరఃఖండనమున 

కుద్యోగించెను, భార్యాపుత్తులవ్యామోహ మాతనికి లేకపోలేదు. కాని, యదిధర్మనిరహ 

అమునకు మాత మడ్డురాలేదు. ధర్మమునతై దానిని దిగ్యమింగుట దీరులలక్షణము. 

ఈకల్పనతో గౌరన తనహరిశ్చందునకు శ్రీరామునంతటి గౌరవము కల్పించి పెట్టినాండు. 

అతనిని సమ్మగసత్యవీరునిగా రూపొందింవ( గలిగినాండు. అందులకే గౌరన చిరన్మర 

ణీయుండై నాండు; అతనికల్పనమునకు లోకమున నెనలెనివ్యా ప్రే కలిగినది. 

హరిశ్చందుండు చితివై నెక్కి విష్ణువును స్తుతించినట్టు మార్కుండేయము వర్ణింప, 

జగదీశ్వరి యెన శతాక్షిని స్తుతించె నని దేవీభాగవతక ర్ర తత్పురాణదై వతమున కుచిత 

మెనరీతిని మార్చి రచించుకొనెను. భూతనాయకపాదపూజాభిరతు( డైన గౌరనమంతి. 

పరమేశ్వరుని పరమదయాళుత్వమును వ్యంజించుటకో యనునట్లు హరిశ్చంద్రు డొాయింతిని 

శిరఃఖండన మొనర్శంటోవునమయమున సాంబశివు(డు _పత్యక్ష మైనట్లు రచించెను. 
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హరిశ్చం[దు. డాదయాసాగరుని వేనోళ్ళ. గీ ర్తించెను, కావ్యక ర్తలచి త్రముల కెక్కిన 

దైవము లాయాగంథ ములందు గల్పింపంబడుట జరిగినది. దైవ మెవరైనను ఫల 

మొక్క_టియే. గొరన విశాామి|త పశ్చాత్తాపము, వర పదానము, ఇందవనిష్టాగమనము, 

హరిశ్చం[ దవట్లాభిషేకమును వరించి కథానిర్ణహణ మొనర్చెను. (ప్రతినాయక వశ్చా 
a) ణా 

తావకల్పనమువలన నాయకా[శితధర్మమునకు విజయము సిద్ధించి కథ కొక నమగత 

సిద్ధించిన ది. 

18. ఆడిబక యుద్ధ కల్పనము మార్క-ండె యపురాణమునంద లిదె : 

ఆడిబక యుద్ధవృత్తాంత ము మార్క_ండేయమున హరిశ్చంయదవృత్తాంతము ముగిసిన 

వేదప! (బత్యేక ముగా నాక యుపాథ్యానముగా, జెప్పంబడినది. దానికి నొక (పత్యేక ఫల శుకి 

చెప్పంబడినది. గౌరన హరిశ్చందవట్టాభిషేకా నంతర మత: డయోధ్య చేరులోవల నీ 

వృత్తాంతమును సంఘటింప(జేనెను. గౌరనకథా,పణాశిక ననునరించి వసిషఘ్ట(డు విశ్వా 

మి_ునిపె( గోపగించుటకు బలమైనకారణము లేదు. ఇట్టుండ నీవృత్తాంతము వక్షి ప్ర 

మనియు భావింపంబడుచున్న ది. అదియే నిజమెనచో నీయుద్దవృత్తాంత ము మార్కండేయ 

పురాణ[వత్యేక కల్పన మని భావించి, మునుల కీజంతురూవకల్పనము తొలగించుట కే 

దేవీభాగవతాదు లిందనభలో వసిష్ట విళ్వామ్మితులవాగ్వివాదమును సృజించె ననియు 

భావింప వీలగుచున్నది. 

కావ్యనిర్యహణమున నాయకు( డగు హరిశ్చందునకు నళరీరస్వ్యర్గగ మనమును, 

లోహితాశ్యునకు రాజ్యపట్టాభి షేకమును మార్మ్హండెయయమున ( గల్చింపంబడి యుండ 

గౌరన కావ్యమున నాయక స్వర్గ గమనము నానంతరఫలముగను, బట్టా భిషేక మును, సద్యః 

ఫలముగను నిబంధింవ6బడెను. 

ఇచ్చట గౌరన యొక శంక, గల్నించుకొని దానికి సమాధానముగా నాకకల్పనము 

చేసెను. హరిశ్చందు. డొకసారి తానే విశ్వామ్మితునకు దత్త మొనర్చి, ఆరాజ్యమునే 

మటల స్వీకరించుట న్యాయమా 7 యను_పశ్న మార్కండేయపురాణక థావరిశీలనమువలన 

నేర్పడును. గౌరనకావ్యమున హరిశ్చందు.డు విశ్వామితునితో _ 

“ మజణచియు రాజ్యంబు మళ్ళి కొమ్మనను _ మెలమితో మున్కొాక్క- డిచ్చినదైన“ 

బొలుపొంద( దా ధారపోసిన దైన -నూదిమోవెడు నంతచోటు నాభూమి 

లేదని కడవిన లెక్కింవ వాండు- ఘనతర మగు నరకమున వేయేండ్లు 

మునుగుచు( గిమిరూవమున వసియించు _ నను ధర్మళా స్ర్ర వాక్యార్గంబు కొంత 

మనమున( దలపోయుమా మునినాథ-యేకాతవతమై యెనయు నీవనుధ 
నీయిష్ట మగు వారి నిలివీ యేలింపు” - 

మనివల్కినట్లును, దాని కా ముని_ 

“జననాథ 1 నాకు నీనకలరాజ్యంటు _ నీచేత నేలింవ నిక్కంబు వెడ్క 

నాచిత్రమున( జాల ననిచిన దిపుడు _ భొంకితి నని పొమ్ము పోకున్న వట్టి 
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శంకలు మాని నాజాడనే రమ్ము _ దేవేం్యద్రు. డాదిగా దేవసంఘములు 

నెవులార విన మున్ను సేసిన [పతిన _ శివశివ తప్పునే చెచ్చెర నిన్ను 

నిల నెంత కాలంబు నేలింతు ననుచు( _ బలికితి నందాక( దాలింపు వనుద 

మతీ మీంద దేవేయ్యదు మాజట గర - నిజీ నెంత కాలంబు నిలువుదు నంటి 

నంతకాలము నుండు మమరలోకమున _ వింతగా దీమాట వి శ్వేకనాన.” 

(గా, హ, 1, 27989_2819) 

అని సమాధానము చెవ్పినట్టును గలదు. తాను నత్యవాక్యపాలనము చేసి, విశ్యామి,తుని( 
గూడ నత్యపాలకునిగా వర్తింవ6 జేసినఘనత హరిశ్చందున కీఘట్టమున( గలిగినది. 

విశ్వామితునాజ్ఞ వై నతనిపతినిధిగా భూపతి రాజ్యపాలనభారము స్వీకరించిన ప్టెనది. 

నారద వబోధితు, డైన నత త్యకిర్తి ది హరిశ్చందుని నాదరముతో నెదురే6గి యాదరించి 

యయోధ్యానగర పవేశ మొనరింవ(చజేనిన ఘట్టము కావ్యోపనంహారమున శోభ జేకూర్చి 

నది. నాయకునిన్వస్థాన పతిస్టుని జేయటవలన ధర్మమునకు. బునఃపతిస్థాపనము రొ 

జరిగినది, 

పురాణ[పబంధకథాతారతమ్యములు : 

చెవరిశీలనమువలన మార్కండేయపురాణగాథ కును గొరన కామ్యేతివృ త్రమునకును 

ఈకింది _పధానతారతమ్యములు క కలవని స్పష్టమగుచున్నది. 

(ty మార్క ఐఎడేయము నందలి హరిశ్చం, _దోపాఖ్యానమును ధర్మపత్తులు జై మిని 

మునికి( జెవ్పినవి. గౌరనకావ్యమున మార్కండేయమహర్షి ధర్మరాజునకు. జెప్పెను. 
పురాణమున నుపపాండవజన్మ హేతునిరూపణార్థము హరిశ్చుందక థ _పారంభమై జైమిని 

పార్థనవై కథ సాంతము సాగినది. కావ్యమున 

“ముందు మీ రెతింగిన భూతలాధీపు _ లందు రాజ్యంబు వోనాడి [కమ్మజను 

భుజవికమంబున భూచ క మెల్లం - _బజలు సన్నుతిసేయ. జాలించినట్టి 

మను జేశతిలకుని మహితచార్మితు _ ననురాగ మిగురొత్త నానతీయవలయు"' 

నని ధర్మజు( డడుగ(గా మార్క ండేయమునీం| దు డికథ చెప్పును, 

గౌరన కథకుని, కోతను మార్చెను, దానికి? గారణ మూహింపవలెను. 

హరిళ్ళదునిక థ మార్కండేయమున, గలదు. ఆపురాణమున సర్గాదిలక్షణో చేత 

మగు పురాణవసువు మార్క్మ_ండేయ్యపో క్రమె. కాని, మహాభారత క థార్ధళంకా నివారణ 

[పథాన మైన పూర్వభాగము జ్ఞానవక్షులచే నస్యయముగా( జెప్పంబడినది. ఆం దీ 

యుపాక్యానము కలదు. గౌరన తనకావ్యక థకు( బషిలు కథకు లని చెప్పిన దాని 

కంటె మహిమాన్వితు. డైన మార్క్మండేయమహర్షియే కథకు. డని మార్చినచో! 

(బామాణికత్యమును, (బాశ న్యమును, _బాచుర్యమును వచ్చునని భావించి యుండ 

వచ్చును. మార్కండేయుడు ధర్మజునకు వివిధ క థార్థము లరణ్యవానకాల మున ( 
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జెవ్చినట్టు మహాభారత ।వనిద్ధి కలదు, మార్కండేయము మహాభాతతకథలోని కొన్నిసంళ 
యములను నివారించుటతో నారంభింప(బడుచున్న ది. ఈనంబంధమును బట్టి భారతము 
నందలి ధర్మజ।కోతృభావమును గ్రహించి గౌరన తనకావ్యమున( (బతిష్టించియుండ 
వచ్చును, నంస్కృతమహాభారతమున వనపర్వమునందు మార్కండేయో క్రమెన హరిశ్చం 
దోపాథ్యాన మతినం గహముగా( గలదు. అది వకివ్త మని విమర్శకులు భావించు 
చున్నారు. నన్నయాదు లాకథ ననువదింపక పోవుటచే నాభావమునకు బల మేర్చడు 
చున్నది. కాని, మార్కండేయుడు ధర్మజున కీయుపాఖ్యానము చెప్పెనను (పతీతి 

మాత మ్మాపక్షిగపభారతకథ లోకమున. గల్పించినది. అది గౌరనకు మూలమై యుండ 
వచ్చును. 

గౌరన (శోతృ (పశ్నమును మార్చెను. ధర్మజుడు తనవలె రాజ్యమును జోనాడి 
(కమ్మజ భుజవి కమమున భూచ [క మెల సాధించిన రా జెవ్వ(డెన కలండా? యని 
(పళ్చించె నని కల్పించెను. దానికి సమాధానముగా మునిచే హరిశ్చందునికథ చెప్పించెను. 
ఇచ్చట నాకయనుమానము కలుగకపోదు. హరిశ్చం[దు(డు కౌళికునికపటోపాయము 
వలన రాజ్యము కోల్పోయి మజల తననత్యధర్మ దిక్షావత్యపభావమువలన దానిని 
టొందను. రాజ్యవునర్హ బియందు భుజవిి క్రమమున కంతగా (పాధాన్యము కానరాదు. 
ధర్మజుని పశ్నమున కందువలన నవ్యా వ్రిదోషము కలిగె నని చెప్పవచ్చును. కావున 
తాత్పర్యదృష్టితో నావాక్యములను గహించి సరి పెట్టుకొనవలసివచ్చుచున్నది. ఏమైనను 
గౌరన కావ్యావతారికాకల్పనను న్యతం తముగ నొనర్చి మార్క_ండేయమహర్షి ని కథా 
_(పవక్తగా నిబంధించి పరోక్షముగా మార్క.ండేయవురాణమునకు( గృతజ్ఞతను వెల్ల 
డిందెను, తనవాక్కులకు మహర్షి వాక్కుల గౌరవము నాపాదించుకొనెను.. 

‘ కామ్యకవనములో నున్న ధర్మ రాజుతో బృహద ప్య:డు హరిశ్చం[దనలకథలను జెప్పి 
నట్టు కొన్నిసంన్య్నుతభారతవు(బతులం దగపడుచున్నది. ఓక్క నలకథమాతమే చెప్ప 
బడిన ట్టనేకములగు భారతవు([బతులయందు వెలయుచున్నది. కాన నన్నయభట్టువలెనే 
తక్కి నయాం[ధ(వబంధకరలును భారతనులోని యాహరిశ్చందకథను జూచియుండళలే 
దనియ తొంచుచున్నది. అట్టు చూచియే యన్నయెడల నందలివక్షృ్మళోతల నుగ్గడింవ 
కుండుటకు6గాని కామ్యుక వనము లో జెప్పంబడినట్ల్టు చెప్పక దై ఇతవనములో నని చెప్పు 
టకు గాని కారణములేదుగదా !: మతియుగు నెల్ల పతులయందును నిక్కథ యగవడ 
కుండుట చేతను, నున్ననంన్క్మృత భారత వు, ఉతులయందు నయిత మిక్కాథ పూర్తిగా 
తేక యతిసంశక్షిపముగా నుండుటచేతను; నిడి యందు. [(బక్షివ మని కొంద అభిిపాయ 
పడుచున్భారు. వసీష్టు( డిం్యదసభలో హరిశ్చందుని స్తుతింవ6గా వీవ్యామి్యితు6ండు [వతిభ 
టించి యాతని ననత్యవాదినిం జేనెద నని (వతిజ్ఞ చేసి వలుజాధలు బెట్టినను హరిళ్ళం 
దండు చలిందండయ్యె నని యిట్టతి నంక్షివ్రముగా నలోవాథ్యానాంతమున నొక్క యర 
పేజీలో జెవ్ప(బడి యున్నది. విశ్వామ్మితు( చెట్లు రాజ్య మపహరించెనో ? వీరీతుల జాధల 
నందించెనో యను మొదలగు విషయము లెవ్యియ నందు లేవు. ” 

—హరిక్చందనలోపాభ్యాన వీఠిక - (శ్రీ వజ్షలవారు) ఆధన్ఫూరిక - వుట 54. 
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(2) మార్కండేయపురాణమున హరిశ్చం|దునివె ( గౌశిరున కేర్పడిన మత్సర 

మునకు దెవపేరణము హేతువు, మారనకావ్యమున వనిస్థునివె( గొశికున కున్న వ వ్యక్తి కిగ్నత్ర 

ద్వేషము కారణము, హరిశ్చం దవిశ్వామి తసంఘర్షణము పురాణమున మార్మిక 

(Mystical) మూలమైనది. కావ్యమున భౌతిక (Material) మెనది. 

(2) మార్క్మ్హండేయము విక్వామి తుని మాయా వభావమును విరివిగా వర్ణిఐపలేదు, 

గౌరన కథావి న్ఫృతికి దానినే పధానాధారముగా గై కొనెను, దానివలన బురాణమున 

లేని యద్భుత భయంకరనన్ని వేశములు గౌరనకృతిలో తావు చేసికొనినవి. వానివలన. 

(బతినాయక ధరోద్ధతల క్షణములకు( బోషణ జరిగినది. వానిని నిర్జించిననాయకున 

కాధిక్యము పాచ్చినది. 

(4) హరిశ్చందు(డు పజలవై వై చిన (పభావమును, వేజ లాతని వై( జూవిన 

యనురాగమును, అతడు వారికి? దనతో పాటు దివ్యభోగ ముల. గల్పించిన యభి 

మానమును బురాణము _పాచుర్యముగ వర్ణించిన ది. [పబంధమున సీయంశమున కంత 

(పాధాన్యము లెదు. 

(5) మార్కండేయమున శెబ్య తనపతి నత్యధర్మ దీక్షావిధినిర్వహణమును నకు 

దననర్వన్వము నర్పింపసిద్ధమైన సాధ్విగా. జ్మితింపంబడినది. గౌరనకావ్యమున నామె 

యుచితోపదేశము లొనర్బెడి మంతిగను, పతిసేవాపరాయణ యగు పత్నిగను, పతివతా 

[ప్రభావమును (పదర్శించు దీరురాలుగను జితింప (బడినది. గొరన హరిశ్చందునికి 

నత్యకీ ర్తి యను మంతీని గూడ కల్పించెను, రాజ్యభష్టు లగునంతవజకు ఆరాజదంప 

తుల నత; డెల్లప్పుడును వెన్నంటియుండెడివాండు. మంతి వీతికుళలు(డు, భార్య ధర్మ 

కుశల. అత( డద నెటి(గ రాజునకు నమయోచితకార్యనిర్వహణవిధిని బోధించును. 

ఆమెయు వలయునెడ నత నిజన్మవతనిష్టను గూర్చి [వబోధించుచుండును, గౌరనకథ లో 

సత్యకి ర్రియాహలు, యుక్తులు రాజునకు కార్యానుకూలములు కావు, చందమతీవాక్యములు 

కౌశికునిమాయమర్శ్మములను బట్టబయ లొనర్బుటకు తోడ్చడినవి. సత్యకీ ర్తి హరిశ్చం 

దునిపభుధర్మమునకు బాహిరమైన _పేతీక. చంద్రమతి యతనియాత్మ ధర్మ మునకు( 

(బత్యక్ష మగు నూత. ఇట్టివిభాగ ము గొరన కథను బెంచుటకు. గల్పించుకొనను. 

గ 

(6) మార్క_ండేయమున లేని నక్షత పాత్రకల్పన మొనర్చి గౌరన కౌటిల్యమునకు 

(బత్యేకరూవకల్పన మొనర్చెను. విశ్యామి తు(డు మాయలువన్నియుం గుటిల నీతితో, 

[బయోగించి హరిశ్చుం్యదుని జాధించె నని పరాణమున6 గలదు. మారన యీరెండు 

విధములను (గహించి మాయను కౌశికునియందును. కౌటిల్యమును నక్షత కునియందును 

బంచి |పతినాయకశళ కిని దిముఖముగా( [బయోగించెను. 

(7) కాలకౌశళికునిం (గూరునిగను, వెసినిగొట్టగను, వికారరూపముగను జితిం 

చుటయు, కలహకంఠిని గయ్యాళిగ రూపొందించుటయుం. గథయందు( గొంత సహజమైన 

హాన్యముకల్పింవ గౌరనచేసిన కల్పనమే. దీనివలన పఠిత యొక విధమైన మనోవ్మిశాంతి 
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(Comic relief) ననుభవింవ వీలగుచున్నది. విసృత మైన కథాభి తిక యుండుటచే 

గొరన కీకల్పనల. జి తించుట క్రవకాశము లభించినది. 

(8) ఉపాభఖ్యానారంభమునుండియు మార్క_ం౦డేయము హరిశ్చందునినత్యధ ర్మాభి 

నిరతిని బోషించుకొనుచు వచ్చి, కథావసానమున నతడు పుత్తవ్యామోహరూప మైన 

తాత్కాలికా వేశమునకు లోంగి ధర్మవిరుద్ద మైన ఆత్మహత్యకు. బూనుకొనినట్టు వర్షింప( 

బడినది. గౌరన యీలోపమును నవరించి చం దమతీహరిశ్చందులయం దకుంఠిత 

ధర్మనిష్ట _పవందిత మగునట్లు కథాకల్పనలను దీర్చిదిదైను. 

మార్క_ండేయపురాణక థకును, గొరనకావ్యక థ కును తారతమ్యము లెన్ని 

యున్నను తాత్పర్యమున మృాతము భేదము లేదు. మార్కండేయవురాణాంతర్గత హరి 
శ్చందనత్యదీ ఇషా వత పభావవతిపాదనాత్మ కక థావస్తువును కావ్యముగా నాంథమున 

నిర్మించిన వవథమగొరవము గౌరనకు దక్కు చున్నది. 

గౌరన తరువాత వెలసిన హరిశ్ళందచరిత లన్నియు నామహాకవికల్పములయ: 

దువజ్లీవించిన వే, హరిశ్చం[దకథకు నమ్మగతను సాధించిన గౌరన కాంధసాహిత్యమున 

నెనలేని గౌరవపపత్తు లేర్పడినవి. 

శంకరకవి హరిశ్చం[ దచరితము : 

శంకరఠకవి హరిశ్చం(దచరితము నై దాశ్వానముల కావ్యముగా రచించెను. 

ఈడూరి యిల్లయామాత్యు( డీతని కృతిపతి. 

శంకరరవి గౌరనకా వ్యేతివృ త్రము నతినన్ని హిత ముగా ననుకరించెను కథా 

నంవిధానమునందును, పాతల నంభాషణములయందును నీరెండుకావ్యములకును బోరిక 

అధికముగ గానంబడుచున్నవి. ఛందస్సును (గహించుటలో నిరువురు భేదించినను 
గౌరన ప్రభావము శంకరకవివై బాగుగా, గానవచ్చుచున్నది. 

గొరనభావములను, శబ్దములను వాడుకొని పద్యరచన మొనర్చిన చోట్లు శంకరకవి 

కావ్యమున, గుప్పలుతిప్ప లుగా. గలవు. గౌరనకవి యచ్చమైన తెలు(గువలుకుబడి 

నధికముగ వాడియుండుటచె వ క్తవ్యాంశము నతినంగహముగను, సరసగంభిరముగను 

జెప్టంగలిగెను. శంకరక వికి నంన్క్మృతనమాసాడంబరము వె మక్కువ యెక్కువ. 

గౌరనలోని రమణీయభావము నొకదానిని గై కొని, దాని కొకశయ్యాసొభాగ్యము కల్పించి 
యొక యవ్మక్రమణోవనంహారముల ననునంధీంచి పద్యమున దానిని బజచి రచించుట 
శోంకిరకవి పత్యేకత, ఇది కావ్యమంత టను గొట్టవచ్చినట్లు కనబడు లక్షణము. 

గొౌరనకావ్యమున( (బక్షి వము లని విమర్శకులు భావించుచున్న కవటవసిష్ట దర్శ 

నము, విషజంతునంహారము, వతి వతకథ, ఆడిబక యుద్ధవృత్తాంత ము శంకరకవి 

గ్లైకొనలెదు. కావున నవి యతనికాలమునాటికి గొరనకృతిలోని కెక్కి_యుండక పోయి 

యుండవచ్చును ! 
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శంకరకవి మారనరచనమునుగూడ చూచియుండెకు : 

శంకరరవి మారనమార్శ్యండేయపురాణమునందలి హరిశ్చందో పాథ్యానమును 

గూడ చూచియున్నట్టు కొన్నినిదర్శనములు కానవచ్చుచున్న వి. 

(1) కథారంభమున హరిశ్చంద[వభువర్ణనము చయుట మార్క_ండెయవురా 

ణానుకరణమే. అంతియగాక మారన మొదటియెత్తుగీతమున వాడిన “వూజ్యసామాజ్య 

వెభవన్ఫూర్తి నిత్యనత్యవ రి హరిశ్న్చందచ్మకవ రి” అనుపదములలోని “రి” యక్ష 

రానుపానయు, పూజ్యపా్శామాజ్య మనునమానమును శంకరక వి నాక ర్షించినవి. 

) ఓ పూజ్యసా_మాజ్యపదవివిభూతి నెగడె 

నకలకకుబంతరాళ (వశ స్పకి రి 

చందమూరి హరిశ్చం[దచక్రవర్తి. (శం, హా, 1.109) 

ఈపవద్యమును “హరిశ్చం|దచకవర్తి” యను నిర్హేశముతో ముగించుట యొక వద్య 

రచనాపద్దతి, అది మారన శంకరకవికి | పసాదించెను. ''పూజ్యసామాజ్య” సమానము 

సక వికావ్యమునందును మజికొన్ని చోట్ల వాడినా(డు. తే, ఈశ్వరాను_ గహంబున నేచి 

వీదవ( బూజ్యసా_మాజ్యవై భవన్ఫురణ గంటి. (8-84); తే, వూజ్యసామాజ్య సౌఖ్య 

నంభోగమహిమ చెందుటయ బుద్ధి దీనికి. జింత యేల, (2-178); వ, నయమార్గం 

బునం [బజాపరిపాలనశలుం డై పూజ్యం బగు రాజ్యంబు సేయుచుండె” (5.240). 

(2) లోహితాన్యు(డు పునరుజ్ఞ వితు( డయ్యెడినందర్భమున మారన ““ఆరాకొమ 

రుండు దొల్లిటికంటెం గొమరై తనుకాంతి మెజయ నిద తెలిసి వేగమ మేల్కొానునట్టు 

లేచె” నని వర్ణించెను. గౌరనకావ్యమున ని బ్లుత్సితు( డై నట్టు వర్ణితము కాలేదు. కాని 

చరణమంజీరాదులు గల్ల్బని మోయ నడచినట్టు వర్ణింపయబడి యుండెను. శంకరక వి 

మారన యౌవమ్యును, గౌరనవర్ణనమును గలివి యొకపద్యము నల్లెను 

చ. పొలుపుగ నిద మేల్కానిన పోల్రిక నల్లన లెచి వచ్చె! గో 

మలపదవద్మనంఘటిత మంజుల నూవురకింకిణీర వం 

బులు గడు బర్వ లేనగవు ముద్దులచెక్కు ల. దొంగలింప ను 

జ్వైలమతి లోహితాన్యుండు నిశాక ర తుల్యుండు సం|భమంబునన్, 

(శం. హ. ల్, 194) 

రాజరాజభూషణు(డు హరిశ్చం దన లోపాథ్యానమున నేకకాలమున కావ్యద్యయార్థ 

ములను నంధింపవలసివచ్చుటచె గొరనకథాకల్పనలకు న్యల్పమైనమార్పు లొనర్చవలసి 

వచ్చెను. శ్రీవ జ్ఞలవా రాకావ్యపీఠికలో వానిని వివరించియున్నారు. 

కామినేని మల్పారెడ్డి షట్బ్ట్మకవలరి చర్మితలోని ఆజుకథలలో హరిశ్చందునికథ 

యొకటి, అతనికావ్యమున నాకథ దాదాపు మూ(డవవంతు న్నాకమించి, మిగిలినకథ 

లన్నింటిక ౨టె [పాభవపాచుర్యములను బొందియున్నది. మల్హారెడ్డికావ్యక థకు మారన 

కావ్యమే ఆధారము. ఈకవి కథాకథనమునం దష్టాదశవర్గనలకును, శషాద్యలంకార 
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[ప్రయోగమునకును, బంధాదిచి తక విత్వమునకును, యమకా దిశద్దాలాకారములకు నిచ్చి 

నంత గౌరవము రనభావముల కీయలేదు. తక్షకాదిప్నాతకల్పన లికవి చేపట్టక లోహి 
తాన్ఫు(డు 'దెవయత్నంబుని సర్చదష్టు( డయ్యె నని చెప్పి మార్కఐడేయవపురాణక ర్రవలె 

నతినం గహముగా నానన్ని వేశమును రచించెను. మల్లా రెడ్డి నిర్మించినకథ శబ్దచమత్కార 

ములచే మల్ల యుద్ధ ప్రద ర్శనమువలె నుద్వేగమును గల్సించునే గాని తన్మయత్వము 

కలిగింపదు. 

హరిశ్చందచకవ ర్రివుణ్యచర్నితము నార్యధచంపూ_పబంధముగ . నిర్మించిన మతి 

యొకకవి కంచి వీరశరభకవి, ఇతడు కీ.శ, 16వశతాబ్రి చివరిభాగముననో లేక 17వ 

శతాబ్ది [వథమపాదముననో జీవించియండు నని చార్మితకుల యభ్మిపాయము. ఇతండు 

హరిశ్చం[దోపాఖ్యానము నై దాళ్యానముల కావ్యముగా నంతరించెను. దానికి “కంచికావ్య' 

మనియు (బిసిద్ధి కలదు. బహుశః ఈకవి గృవహానామమును బట్టి యత(డు కంచికవి 

యనియు, అతనికావ్యము కంచికావ్య మనియు లోకమున వాసి వచ్చి యుండును. 

ఈ[పబంధ మింకను వెలుగుచూడ లేదు. మదరాను పభుత్వ [పాచ్యలిఖితపు వకభాండా 

గారమున సీకావ్యముయొక్కా తాళపష్యృత్యపతులును, లిభిత|వతులును, అసంపూర్ణ వ్యాఖ్యయు 

లఖించుచున్నవి . వ్యాఖ్యాత నామధేయాదు లెజుక వచ్చుటలేదు. శరభకవి తనకావ్య 
మును ్రీక్లై లమల్రికార్డునస్వామికి ఆరాధనావిశేషముగా నంకిత మొనర్చెను. 

శంకరాదికవుల వలెనే వీరశరభకవియు( దిథ మాం ధహరిశ్చం[దకథా.వబంధ 

నిర్మాత యైన గౌరన మహాకవిని ఆదర్శముగా. గొనినాండు. ఆతని యడుగుజాడలలో 

నడచినాండు. తరువాత వెలసిన శంకరాదుల కృతులను గూడ పదీత్నించినాండు. ఆయా 

మహాకవులు చేసిన అందములను మూలముతో( బోల్చిచూచుకొనినా(డు. తనకు నచ్చిన 

వానిని గహించినా(డు. తక్కినవానిని వదలి తనకు నచ్చిన (తోవ (తొక్కి నాండు, 

శరభకవివై పురాణ[పభావము : 

శరభకవి గొరనశంకరాదులవలె నయోధ్యానగరపౌరులు విశ్వామ్మితు ననరాని 

మాట లనినట్లు రచింపక నిగహమును |బకటించెను. ఇది యౌచిత్య మెణిగ పురాణ 

హృదయమున కనుగుణముగా నొనర్చినమార్చు. మార్క_ం౦ండేయమునందువలె హరిశ్చం|ద 

వియోగ మోర్య(జాలని యొక పరితావము |పజలయందు స్ఫుటముగా భాసించునట్టు శరభ 

కవి చితించెను, 

చ. ఉరుతరవహ్నిత ప్రకుటిలోద్ధతలోహళలాక లొక వె 

ట్టరుదుగ కర్ణరంయ్యధముల నానినరీతి మహో[గవెదనా 

భధమున( గొంత రిచ్చబడి వైకొని నయ్యన సేద దేరి ని 

ర్భర మగు ధైర్య ముప్పతిల భానుకుల్మాగణిం జూచి నము లై. 
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మ. అలఘుపాభవ మమ్ము మీర లిది పర్యతంబు స|త్రే మచే 

తలిదండిన్ మరిపించి పెంచి చతురోద్య త్కోధి వై నేడు బె 

బ్బులిబారిం బడ(దోచి పోవ దగునే భూనాథ : మానేర మే 

వలనం జూచితి రైన కావగదరే వర్ణింవ మా కేటికిన్. 

చ. కొలవగలేము భూరితరకోవనమాహితరోషధీషణో 

జ్వలనసమానమూ రి యగు సంయమినాథు నరేందచంద్ర £ మా 
కొలదులు లెక్క నేయ కనుకూలమతిం జనుదేరనిమ్ము ని 

రల కరుణావిధేయ గరిమంబున నీవెనువెంట గొల్చుచున్, 

(శం టా, 1.10-12) 

చందునివలె( జల్లనై నరాజునెలుబడిలో ( గలకాలమును నుఖించిన నయ్యమాయక్యవజలు 

బెబ్బులివలె హుంకరించుచు, రాహువువలె రాజు నొడిచి రాజ్యము కబళించి వీషణహుతెం 

శనునివలె భయంకరు(డైన కౌళికునియెలుబడిలో మనజాల మని విన్నవించుకొనుచు 

మీతోడిదే లోక మని తన ప్రభువువెంట వెడలుటకు సిద్ధమైరి. అంతియగాని నిర్ణయాకృతి 
మైన యామునిని నిందించి కాని అవహేళనము చేసిగాని యెజు(గరు. గౌరనకావ్యము 

నందువలె( గౌశికుని తూలనాడలేదు. గౌరనకవి చితించినడి యన్యాయమున క్మాగహము 

వహించి, వెనుకముందులు చూడక కాలు లరచిన వజ. అఎదువలననే హరిశ్చృందుండు 

“బతి కెదరేని దుర్భాషలు మాని సేవింపుం డీతని స్థిరబుద్ది' అని హెచ్చరింపవలసీవచ్చి 

నది. శరభకవి సృష్టించినది _ మునివతిభీషణవృ తికి బెదరి చల్చ్లనిరాజునకు వచ్చిన 

యిక్కాట్టునకు గొల్లున దుఃఖించి యతినితో నేంగ నుద్యుకమెన ఉద్విగ్న[వజావాహని, 

ఈకా వ్యమునందలి్మిపజలలో గౌరన నృజించిన |వజలలో లేని వినయము, వివేకము, 
మార్గవము, నిగహము కానవచుచ్చుచున్నవి. అందువలననే యీకావ్యమున హరిశ్చోం 

(దుండు గొరనకావ్యమునందువలె పజలను (వత్యేకించి పాచ్చరింపండు. దానికి, గార 

ణము వారిమాటలలో ననత్యము లేకపోవుటయే యయి యుండవచ్చును. హరిశ్చం[దు(డు 
రాజ్యము వీడిపోవగనే కౌశికుండు పాల నాభారమంతయు( _బధానులమై నుంచి తానుగూడ 

నొక్తష్షణ మయోధ్యలో నుండకుండునట్టు చె సిన ది బహుశ; ఆ[వజాహృదయమేకావచ్చును. 

మార్కండేయపురాణ్యపజలు నిర్మదులు; నిర్మలజ్ఞానని ధులు; క థాపర్యంత మున సశదిర 

స్వర్గగమనమునకు యోగ్యులు. శరభక వి వర్ణించిన పజలు కూడ నిర్మదులు, వివేక 

వంతులు, కథాపర్యంత మున జల్పని హరిశ్చందపాలన( బొంద నర్హులు. గౌరనకన్న 

లాల -నీయంశమును గల్పించుటయందు శొరభక వి ముందంజవి చెను. దానికి మూలకారణము 

మార్కండేయపురాణక థా[వభావము. 

ఇటు వివేకించుచు. బోయినచో ననంతహరిశ్చం దక థాకావ్య పవంచమున పురాణ 

కథాంశముల|వభావ మెంతోకొంత కానంబడకయుండబోదు. కాని, గొరనకావ్య మాజగత్తు 

నేలినట్టుగా పురాణము లేలుటలేదు. కావున నీచర్చ యింతటితో ముగింపంబడుచున్నది. 

38 



ఉత్తర హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము 

త క్కెళ్లవాటి లింగనకవి : ఉ తరహరిశ్చుం[దో పాఖ్యానము ; 

కి, శ, 15వ శతాబ్దియం దున్నవాం డని భావింప(బడుచున్న త క్కాళ్ళపాటి 

లింగనమంతి రచించిన ఉ తరహరిశ్చం దోపాఖ్యాన మొక విచితమి|శ పబంధము. 

అది నాలుగాశాగనముల కావ్యము. లింగన శ్రీమద్యేంక టేశ్వరవర్మపసాదలబ్ధసారన్వత 

విచిత|పభావు( డనియు, హరితనగ్కోతు( డనియు, ఆప స్గంబగోతు( డనియు శృంగార 

క విత్వవై భవు6 డనియు, సూరమాంబావేంక టపతులతనూభవు6 డనియు నతని కావ్యా 

క్వాసాంత గద్యలవలన( దెలియవచ్చుచున్నది. అత6డు యొవనమునందు “మదనమోహానీ 

విలాన” మును, [విఢధవయన్సునందు “నూర్యత నయా పరిణయ” మును, నాపైన విద్యు 

త్ప9భావిలాన మను యక్షగానమును రచించి, యజువదియెండ్డ పాయమున నుతర 

హరిశ్చం| దక థాకావ్యమును నిర్మించెను. ఆకావ్యమును శ్రీకృమన కంకిత మిచ్చెను. 

ఆది అముదితగంథచింతామణి ప త్రికాధిపతులచే డీ. శ, 1891 లో |బచురింప( 

బడినది. 

"పేరున కు తరహరిశ్చందో పాథ్యాన మయ్యును ఆకావ్యము హరిశ్చందుని పూర్వ 

జన్మకు నంబంధించినకథను జెప్పుచున్న ది. కాని, యిట్టిల క్షణము “4 తరి విశేషణ 

విశిష్టములై న కావ్యములకు నవాజముగా( గొంత యున్నట్లు భావించుటకు వీలున్నది. 
ఉ తరరామాయణాదులలో శ్రీరామపట్టా ఖీ షేకా నంత రగా థ చెప్ప(బడినను, రావణాదుల 

వూర్వ్ణజన్మవృతాంతాదులు చెప్పంబడియుండుటయు గమనించుచున్నా ము. అచే యుత్తర 

హరిళ్చం[దో పాథ్యానమున హరిశ్చందు(డు సింహాసనమున. గౌశికునిచే( బునః్యపతిష్టు( 

డైన తరువాతికథ కొంత చెప్పంబడవలనసియున్నది. లింగనకవి ఆకావ్య పథమాళ్వాన 

మంతయు హరిళ్చందపునఃవట్టాభి షెకక థా విధానమును వర్ణించెను. చతుర్ధా శ్వాసాంత 

మున6 గౌశికుండు హరిశ్చందుని నిడుమల!( బాలుచేసినందులకు మనఃఖేదమును బొంద 

నతని శిమ్యం డగు సుయజ్ఞు( డాతని నోదార్చిన ఘట్టమును వర్ణించెను. గౌరనాదికవులు 

వర్ణించిన హరిశ్చం_దవృతాంతము వూర్యహరిశ్నం దవృతాంత మైనచో దానితరువాత 

జరిగినకథ కౌశికమనఃఖీదోపశాంతియే కాంగలదు,. కావున ను తరకథయందు చెప్పు 

కొన(దగిన విశేషము లేకపోవును. అందువలన లింగనకవి కౌశిక శిమ్య( డైన నుయజ్ఞు( 

డడుగ (గా వసిష్టమహర్షి చెవ్చినట్టు హరిశ్చంద, చం|దమతి, లోహితాన్య, కాలకౌశిక, 



ఉ త్రరహరిశ్చం దో పాఖ్యానము ర్లిల్ 

వీరబాహు, తక్షకాదుల పూర్వుజన్మవృత్తాంత ముల నిందు పొందువజచి దాదాపు మూ(డా 

శ్వాసముల కావ్యమును బెంచి వస్తువును రమణీయతర మొనరించెను. కావున “నుత్తర 

కావ్య మయ్యును త్రరకథ కంత్మపాధాన్యము లెక పూర్వజన్మవృత్తాంతముల కే యత్యంత 

[ప్రాముఖ్యము గల కావ్యముగా దీనిని గహింవ విలగుచున్న ది. 

వస్తువిభాగము : 

ఉ త్రరహరిశ్చం దోపాథ్యానమునందలి కథను |వధానముగా రెండు విభాగములు 

చెయవచ్చును, | 

1. ధర్మజునకు మార్కం డేయమహర్షి తనకు( దానుగా( జెప్పినక 

బ్ర సుయజ్ఞు డడిగినవశ్నలకు సమాధానములుగా వసిష్టమహ 

(ఇవియును మార్కండయునిచే ధర్మజునకు. జెప్పంబడిన వే), 

ఇందు మొదటి భాగమున వచ్చు కథ ; 

(1) కౌశకుని యానతిచొప్పున హరిశ్చం[దభూపాలుని రాజ్యము నెలుదున్న 

నుయజ్ఞు (డు మునియాజ్ఞ ననునరించి రాజ్యమును, కోశాగారవు అక్కాలను అర్పించి 

రాజును సింహాననమున, (బతిష్టించుట. 

థ, 

ర 
ఎ 

చెప్పినక థలుః 

(2) రాజు నిండుకొలువు తీర్చి (పజలను పరామర్శించుట; సత్యకి ర్తి యనుమం; తికి 

రాజు తనయిడుములన్నియు( బూర్వుకర్మఫలము లనియు6 గౌశికుడు నిమి త్తమ్మాతు( 

డగుటచే నాతనివలన నతనికి మేలే జరిగిన దనియు. జెప్పి కౌళికునిం _బళంసించుట. 

(3) నుయజ్ఞుని( గొన్నినాళ్టు సాకెతమున నుండు మని హరిశ్చం!దు(డు పార్థం 

చుట. అత6 డందుల కంగీకరించుట, వనిష్టమహర్షి యాగమనము. 

(4) విశ్వామి తుని మనఃఖేదమును సుయజ్ఞు( డుడుపుట. 

రెండవభాగమునందలి కథ : 

హరిశ్చందుని కొలువునకు విచ్చేసిన వసిష్టమహర్షిని సుయజ్ఞ డడిగిన |వళ్ళలు, 

వాని కా ముని యిచ్చిన యుత్తరము వీభాగమున( గలవు, 

(1) చ, పరమమునీంద యే నొకటి బల్మ. దలంచెద నానతివలెన్ 

గరుణ నిజాధినాధథునకె గాని నిజంబుగ నీజగంబునన్ 

మరుగయి యీశుభా౦గి గళమంగళసూ తము చితవై ఖరిన్ 

బరులకు నేరికై నం గనువట్టక నుండుట కేమి హేతువో? (2.17, 

యని యడిగిన పశ్నకు వసిష్టమహర్షి చం[దమతి పూర్వువృతాంతమును వివరించి చెప్పెను. 

కోనల దెశాధిపతి యగు జ్యోతిష్మంతున కుదయించినది మొదలు చం్యదమతి హరి 

శ్చందుని వివాహమాడునంతవజకు6 గల కథ యిందు గలదు, ఇది దితీయతృతీ 

యాశ్వానములలో వ్యాపించియున్నరి. ఇందు “మణీమాలికా వృత్తాంత ' మను నంతర్లాథ 

యొండు కలదు. 
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(2) “నతియు( బతియునిలను న ట్రార్తి( జెంద(గ హేతు వేమొ?” (8, 159) 

యను (పశ్న కాబుషి చం[దమతి పూర్యజన్మవృత్తాంత మగు కలకంధరానీలలోహితుల 

కథను జెప్పెను, కలకంధర యనుకాపుక న్నె భర్తను త్యజించి, రా జగు సీలలోహితుని 

గామించి, యతనియంతిపురము( జేరి, శరకురవంశమున చేనిన దోనమున మరుజన్మ మున, 

జం్యదమతియై దుష్టలగ్నమున జన్మించి, రజన్వలయై నిందకు లోనయ్యెను. తద్దుష్ట 

లగ్నఫలముగా నామె జనకవంశనాశని యగు ననియు, బతిరపాత యగు ననియు 

జిచ్చునం |బవేశించు ననియు, దాసిగా నమ్ముడు వోవు ననియు, బుత్త శోకము వహించు 

ననియు జ్యొతిశ్శాస్త్రజ్ఞులు చెప్ప. దం|డిచేతC ద్యజింప(బడెను. ఆవిన నామె మయుని 

కటాక్షము వడసి వాని నవలిలగా నేకాబ్బమున( దరడింవ(గలిగెను. దానికింగారణము కల 

కఠధరాజన్మమున, జం్యదమతి భ క్తి వవత్తులతో కేదారగౌర్నీవత మాచరించియుండుటయే. 

ఈక థార్థము లీకథాభాగమున వర్ణింపంబడినవి, 

(8) గి. “చాల భువి రట్టువడి హరిశ్చందు చేత 

లీల భూచ్యక మెల్లి నేలించుటకును 

నిల. దనదువుణ్య మటు బంచియిచ్చుటకును( 

గారణం బేమి గాధికుమారునకును 2” (4. 18) 

అని యడుగగా నానంయమి సుయజ్ఞునకు _ హరిశ్చందుని పూర్వజన్మవృత్రాంతము (నీల 

లోహితునికథ) ను వివరించుచు నందు గాధేయు(డు అతనికి మరుజన్మలో తనపు ణ్యార్ధ 

మును బంచి కువలయమునంతటి నేలింప వర మిచ్చు నంశములను వర్థించినాండు. 

(4) క. '' రక్షింవ(గల6 దగు బాలుని 

నక్షయలశ్షణుని లోహితాన్యు నదేలా 

తక్షకు(డు గజచె నాశిశు 

ఏక్షితి ని ట్రా ర్తి బొందు పెమి మునీం్యదా!” (4. 104) 

అని యడిగిన నుయజ్ఞునివక్నకు వనిష్టండు లోహితాన్యుని పూర్వజన్మ వృతాంతమును 

వివరించి చెప్పెను. తక్షకశాపహతు. డై నలకూబరుడు లోహితాన్యు. డై వుట్టుటయు, 
కౌశిక వర పదానముచే నతడు తక్షకదష్టు. డయ్యు. బునర్జీవితు( డయ్యెడు కథ యిందు 
వర్ణితము. 

(5) “అంతకునకు( జండాలత ము (పావమెన కారణము నెణి(గింపి” వేడిన 

సుయజ్ఞు నకు యివి దీరబాహునివూర్యజన్మ వృత్తాంతమును జెప్పెను, _తిశంకన్యర్గవవేళ 

మును వల దని యడ్డ గించిన యమునికి. గౌశికు( డిచ్చిన శాపమే వీరబాహుజన్మమునకు 

హేతువు. హరిశ్చం్యదుని విలుచుటతో శాపావసానము. 

(6) “శనెశ్చరుండు కాలకౌశికుం డగుటకు( గారణం బేమొకో” యనిన వసిష్టు(డు 

సనుయజునకు ఛాయావుతు' డగు శని సంజ్ఞా క్రోధమునకు గుజీయై వనముల: బడి కౌశి 

కునిచే నంవర్ధితు( డన కథయు( గొశికుండు చం్యదమతీలోహితులను గొని తనయింట 
మొబులా 
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నిడుముల( బెట్టుటకై శనిని కాలకౌశిక వేషము ధరించి యుండు మచి కోరిన విధమును 

నిందు వర్హితములు. 

ఉ త్తరహరిశ్చం దోపాఖ్యానకావ్యకల్పనల వై మార్కుండేయవురాణ 

| పభావము : 

పెన! బేర్కాన (బడిన వ స్త్వ్వంశములను బదిశీలించినచో లింగనకవి పూర్వజన్మ 

వృత్తాంతక థనముల కన్నింటికిని గొరనాదుల కావ్యకల్పునలనే [ప్రమాణముగా గహించి 

నట్టు స్పష్టమగుచున్నది. మొదట నామనిర్దేశమును గైై కొందము. చందమతి, కాలకౌశి 

కుడు, వీరబాహుండు, తక్షకుడు _ అనుపాతనామములు మార్కం డేయమున లేవు, 

వసిష్టవిశ్వామి త వాగ్వివాదము, చం్యదమతి చిచ్చున( బడుట, మంగళసూ తపన క్రి, 

రాజ్యము శిష్యుని కొప్పంజెప్పుట-మార్త ండేయమున కానరావు. సుయజ్ఞనామ మవహూర ము; 

లింగన కల్పితము. దేవిభాగవతమున!6 గౌశికు(డు శిష్యుల పై రాజ్యభార ముందె ననీ 

యున్నది కొని, శిష్యనా మని ర్దెశము లేదు; జమాఖర్చుల లెక్కల పేచీలు లేవు. కాశీనగర 

వాసి యగు చండాలుండు యమావతార మని మాత్రము మార్కండేయము చెప్పుచున్న ది. 

దాహ్మణు(డు శనియొక్కయవతార మనియు, లోహితాన్యుని( గుచి మృత్యుసదృశ మైన 

విషమూర్చలో ముంచినది తక్షకు( డనియు మార్క్యండేయమున. జెప్పంబడలేదు. ఇవి 

యన్నియు గౌరనలో కలవు. పురాజహరిశ్చం| దక థాపరిణామచరితలో గొరనకావ్య 

మొక పరిణిత స్థాయి. దానిని మించి ముందు కడుగు వేయుట తెలుగులో నింతవజకు 

లేదు. దానికి మార్కండేయ మెట్లు మూల మైనచో వెనుక చెప్పంబడినది. గౌరనలోని 

పురాణకథార్థముల నేకావ్యక ర్త యనునరించినను పరోక్షమూలమున కిచ్చుగౌరవ 

మార్కండేయమునకు దక్కాంగలదు | 

(1) నక్షతపాత్ర: గౌరన తనకృతిలో సగర్వముగా( జెప్పుకొనంగల పాత యిది. 

నక్షతకు(డు కౌశికశిమ్యండు. కౌటిల్యమునకును, పారుష్యమునకును అతనిది పెట్టినది 

చేరు. కౌళికునికుడిభుజమగు నత (డు పూర్వజన్మలో నెవండు ? అతడు కారణజన్ము(.డా? 

కాడా? కాకపోయినచో గౌరనకథలో నంత పధానపాత్ర నిర్వహింవవలసిన యవస 

రము లేదు. కౌశికుని కన్న నక్ష్మ్యతకు. డెందును దీసిపోడు. లింగనకవి నక్ష్మతకుని 

పూర్వుజన్మవృత్తాంత ము చెప్పలేదు. గొరనలోని యాకల్పన నాతడు గహాంచినట్టు లేదు. 

ఇది గమనింప(దగిన యంశము. అట్లని లింగనక వి దేవీభాగవతాదికథల ననునరింప 

లేదు. కావున నత; డీకల్పనను [(గహింపక పోవుటకు. గారణ మెమి యని తలంవవలసి 

యుండును. బహుశః _ ఇదివటిలో జెప్పబడినట్టు _ పురాణకౌశికునిలోని రెండుగుణము 

లను కౌశికనక్షతప్వాతలుగా గౌరన చ్వితించియన్ననూమ్మాంశ మును లింగనకవికూడ 

గమనించియండవచ్చును. లేక పురాణపో క్తముగాని ఈప్కాతకు పూర్వజన్మగాథను 

వెదుక నాత(డు యత్ని ంపక పోయియుండవచ్చును. ఏమైనను ఇది పురాణ పభావ మన్ను 

టలో సంశయము లేధు. | 
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(2) సుయజ్ఞు. డడిగిన యాజుపళ్నలలో నై దింటికి మార్కండేయవురాణ కథా 

కల్పనలే వమౌలికములై యున్నవి, రూఢము లైన నామములను గ కొనినను లింగన 

మంతి పౌరాణికకల్పనలను కాదనలేదు. 

(8) మార్క్మండేయమున హరిశ్చందకథాకల్పనము ఉపపాండవుల జన్మ హేతుక 
మెనదిగా( జ్మితింపంబడినది. విశ్వేదెవతలు విళ్యామి[తునిశావము వలన నుపపాండవు 

లుగా జన్మించి రని చెప్పుట పురాణ వయోజనము. మజశియు కర్మఫలరూవములై న 

యర్థములను [బసంగించు పురాణము పూర్వుపూర్వుజన్మలక థలను వివరించి చెప్పుచుండును. 

తల్రక్షణమును వ్యంగ్యముగా [గహించి లింగనమం తి తనకావ్యమున నిబంథించినా (డు. 

చందమతీహరిశ్చందులు సతీపతు అగుటకు హేతువు_ వా రిడుములు వడుటకు హేతువు 

వారి నట్టు దుఃఖవార్థిలో ముంచుటకు తోడువడిన పాతల కటి యవన లేర్పడుటకు(గల 

హేతువులు-_ ఇట్లు చితీంచుచు పోయినాడు లింగనకవి, ఈ విశ్వామిత నృష్టె కంతటికి 

కేర్యదము విశ్యామి।తు(డే యనుట యొక విశేషము. వూర్యావరజన్మవ్యాప్త మైన హరి 

శ్పం|దుని బీవితచరితకు భి త్తకయొక్కటియ ! తచ్చి|తమునకు( జ్మితకారు. డొక్క్లడే : 

“దేవతలయ్యు దివ్యరహన్యము లెజు(గక నరవక్షపాతులై నన్ను నిందించెదరా 2?” యని 

విశ్వేదేవతల పె శాపజలము చల్లు విశ్వామితపాతలో లింగనకవి భావించిన కల్పనా 

జగ త్తంతయు నిమిడిపోంగల వెశాల్య మున్నది. భావించినకొల(ది భావనాపరిథి నపార 

ముగం జేయు పౌరాణికకల్పన మది! 

(1) ఉ త్తరహరిశ్చందోపాఖ్యానమున శనై శ్చరునిజన్మవృతాంతము మార్క్శ్లం 

డేయమున వె వన్వతమను మహిమాభివర్షన మొనరించు నందర్భమున. జిప్పంబడి 

యున్నది. లింగనకవి దానికి కొన్నిమార్పులును, చేర్చులును జేసి తనకావ్యకథ కను 

కూలముగా మార్చి యిమిడ్డుకొనెను. 

వురాణ-(పబంధకల్పనలలో( గల తారతమ్యములు : 

(1) నంజ్ఞాదెవి మగనికి. జెప్పకయే పుట్టినింటి కరుదెంచిననంగతి త్వష్ట్ర(పజా 

వతి యెబీంగి తనకుమార్రెను తురగివి కమ్మని శ వేంచినట్లు [ప్రబంధకల్పనము, 

చ, తురగివి గమ్ము పొమ్మనిన దుఃఖము నాచ(గ లేక కాళ్ళవె 

నొజగి యయొ కడున్మమత నొంది యెజుంగక మంద బుద్ది నై 

త్వరపడి పుట్టిని ల్లనుచు వచ్చినచో జనకుండ వయ్యు నన్ 

గఅకజతో శవించితివిగా నింక ది క్కావ రంచు నేడ్చినన్. 

ఉ. పత్తిని నె'తి వే మనను బొర్లి దయ న్వెత, జెందకే తటి 

ద్లాతి ! వితా శవించితిని తప్పదు గోడిగవై నదా కురు 

కేతవనాంతరంబుల వసింపుము నారసికొంచు వచ్చి నిన్ 

మిితుండు ఘోటకం బయి రమించును శాపము దీరు నంతటన్. 

(ఉ.హ,పా. 4.181.182) 
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అని శావవిమోచనమును (_బసాదించినట్టును గలదు. నంజ్ఞకు తురగిరూవము శాపము 

వలన. గలిగిన దని పురాణము చెప్పుట లేదు. ఈశా పవృతాంత ము [(పబంధక ర్రకల్చ 

నము. దీనివలన. బురాణకథాతొత్పర్యమున కెట్టిలోవము కలుగకపోగా, పురాణకథా 

కార్యమునకు చక్కనిహేతువు చూపింప(బడుచున్నది. ఆ త్తవారింటినుండి చెప్పక లేచి 

వచ్చిన కూతువె( దరికి కోపము వచ్చుట సహజము. [పజాపతి తనవంశమునకు( 

గళంకము రాకుండ వుర్తి)కను మందలించుట యుచితము. కోపోదేక మున బు త్రింకకు 

కావ మిచ్చి, ఆమెకన్నీటిని. జూచి జాలిపడి శావవిమోచనమును నూచించుట యతని 

యార్షహృదయమును, ధర్మెకచి1త్తవృ తిని వ్యంజింప( చేయుచున్నది. 

(2) పురాణమున నాదిత్యునకు నంజ్ఞవలన వెవస్వతమనువు, యముడు, యమున 

యనువారలును, ఆశ్వినులును, రేవంతు(డును, ఛాయవలన సావర్ణి యనుమనువును, 

శనెశ్చరుండును, దవతియును జన్మించినట్లు చెవ్ప(బడియుండ నీ వబంధమున ధర్ము€ 

డును, కవలును నంజ్ఞయందును, శనై శ్వరుడు ఛాయయందును గల్లినట్లు వర్పింపంబడి 

యున్నది. పురాణమున మనువులచరి తము (పధానము కావున వారిచర్నితలు వివరింప, 

బడి మిగిలినవారి పళ్ల మాత ము వేర్కొ_న(బడినవి. వబంధమున కథ కవసరము లేని 

ప్యాతలు వదల6బడిన వి. 

లి. శనైశ్చరునక ( గాలువీణే నట్టుచెనిన కల్పనము పబంధక ర్తదే : 

ఛాయాదేవి నంజ్ఞానుతుని( దననుతునివతె లాలింపక ననూయ చూపుచుండెడిడి. 

చ. “అనిశము ఛాయయున్ దనయు( డైన శనై శ్చరు. జూచినట్ట ధ 

ర్మునియెడ (పేమ? జూడదు యముండును నతెజుం గెంచి యొక _నా( 

డనువుగ నంకమం దిడుక నాత్మజు. దన్ను నిరాకరింప(గా( 

గనలుచు (వేసె నయ్యనుజుకా ల్యిజుగ (న్ బడ దన్నె నాయమున్. 

చు. ఇను6 డది గాంచి తా జననియే యగునేని ననూయ న_గనం 

దనునెడ( జూచునా యము(డు ద ల్లిదియే యగునేని తన్ను నా 

యనుజుని కాలు(బో విఖుచునా తనభామిని గా దటంచు నే 

మ్మనమున నిశృయింపుచును మానిని. గన్లొని వలె నుగుండై.ో 

(ఉ.హ,పా. 4. 184 185) 

ఆని చెప్పబడిన (పబంధకథలో యముడు శని కాలు వియగవైచె ననుకల్పన 

మమూలకము. పురాణమున( బక్షపాత బుద్ధి యెన తల్లినీ కా లెత్తి తన్న(టోయినది 

యము(డు. తచ్చరణము తెగి ధర(బడునట్లు శపించినది ఛాయ. యముండు ఛాయాశావ 

పృతాంతము నెటీ గించి, ఛాయ తనతల్రి కాదని మనువు చెవుచున్నా. డని తెలుప 

నాదిత్యు. డ్యుగుండై నత్యాన్వేషణమునకు, గడంగెను పబంధకల్పనము దీనికి విరుద్ధ 

ముగా నున్నది. వబంధ మున నహజజ్ఞాని యగ వై వన్వత మనువు లేడు. కావున 
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ఛాయ తనతల్లి కాదని యమునకు దెలియదు. యముడు ఛాయను తనత ల్లి యనియే 

తలంచి మాతృవాత్సల్యము తన పె [బనరింపకుండ శనైెశ్చరు( డడ్గవడుచున్నా 

డని తలంచి యతనిని వికలాంగుని. జేసెను. ఈకల్పన మీవాతావరణమున నత్యంత 

సహజము. ఒకరు చెప్పకయే స్వయముగ వివెకించి విషయమును గహాంచిన యాది 

త్యునిపతిభ యిచ్చట [ప్రశంసనీయము | 

(4) సంజ్ఞా దివాక రులు తురగీతురగరూవము లుజ్జగించి నిజనివానమున కరు 

దెంచిన తరువాత 

కం. మును లేని నవతి నేనె 

పనివడి గల్పించుకొంటి పాటించ(గ రా 

దని సంజ్ఞా సతి ఛాయన్ 

దనలో నిముడుకొనె నద్భుతంబున నంతన్, (4.19 1) 

అను కల్పనము వురాణమున( గానరాదు, 

(5) పురాణమున శనై శ్చరునికి |(గహాధికారము నూర్యద త మని చెప్పబడి 

యుండ( |బబంధమున శనై శ్చరతపఃభలరూప మని వర్షి ంవ(బడినది. యీకొల్పనము 

నతివిచితముగా నొనర్చెను. నంజ్ఞాదేవి నవతికొడు కైన శనైశ్చరుని నైమిశాటవిలో( 

బడవెచె నంట! ఆవడవేయటలో మును సమవ ర్తిచేత విజిగినయతని కాలు విడివడి 

పోయినది. అత్యంత వేదనచే బీడితు. డైన శనై శ్చరుని నచ్చటి మృగద్విజనంతతులు 

కరుణతో6 |బోచుచుండెను. అప్పు డతడు గాధినుతుని కంటవడెను. కౌశికు. డతనిని 
గరుణ పొంవిరివోవ దరికి జేర్చి, పోషించి నమ స్తవిద్యలు నేర్చి, నర్యకళా[వవీణుని( 

జేసెను. శనై శ్చరుడును గురూవదిష్టమంతమును నిరాహారుడై బహువత్సరములు 

జవించుచు నుుగతప మాచరింప |తిమూర్తులు పత్యక్షమె యాతనిని (గహములలో మేటి 

[గ్రహము గాంగ నక్షతమండలోన్నత పదవి నాతనికి( [బనా దించిరి. (పబంధకల్ప్చనా 

విధానమునుబట్టి యీకల్పన మీకథ కత్యంత శోభను జేకూర్చుచున్న ది. పురాణమునందు 

వనమున? గాలు విజిగి వడినవాాడు యముడు ; అతండు నసూర్యానుగహమున కాలును 

మజల పొందును. [ప్రబంధమున శనై శ్చరుని విజిగినకాలు కౌశికుని తపోమహిమవలన 

తిరిగివచ్చినట్టు స్పష్టము చేయబడినది. 

(6) గాధినుతుండు శనై శృరున కొనర్చిన నహాయమునకు [(వత్యుపకారముగా 

న్యాగహవరు(డు కాశీష్షేతమున కాలకౌశికునివేషమున వనించుట కంగికరించెను. 

కౌళికు(డు శనిని దిల్చి. 

మ. “వనితన్ దత్సుతు( బాయునట్టి తటే దా వాళింప6డే బొంకగా 

జననాథా[గణి గావునన్ ద్యిజుని నోజన్ గాశిలో నుండి నీ 

వనుమానింవక రాజుచేత వెలగా నద్దాక్షేనిం బుత్తు9, గై 

కొని యలన్వలె. గాసి(బెట్టి కఠినోక్తుల్ మీఅంగా నిత్యమున్.”' (4.197) 
అని కానించినాండు, శని యాతని యానతి శిరసా వహించినాండు, 
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ఇ బ్రీయ త్తరహరిశ్చందో పాథ్యానము పురాణ పతిపా దితములును, వబంధ 

_పసిద్ధములు నైన పాతలపూర్వజన్మచర్మితములను జెప్పిన “ఉతర” వి శేషణ విశిష్టమైన 

తెలుంగుకావ్యముల లో నుజ్జ్యలమై రాణించుచున్నది, శనై శృరకథాకల్పనలో పురాణ 

నెద్ధమైన వై వన్వతమనుజన్మగాథ చోటుచేసికొనినది. ఇ ట్రీకావ్యమువై మార్కంండేయము 

పరోక్షముగను, (పత్యక్షముగను తన పభావమును వైచిన దని చెప్పుటకు వీలగుచున్నది. 

పూర్వజన్మ క థలన్నియు కర్మఫల సిద్ధాంతము పై నాధారపడియుండును. పురాణ 

కథలన్నియు నీసిద్దాంత మును వ్యంగ్యముగానో వాచళముగానో బోధించుచుండును. అట్టి 

తత § మీ పబంధకల్పనకు మూలము! ఇందు 

ఉ. “ఎంచ6గ. గౌశికుండు ఇల నీగంగరాని బుణంబు దీర్చ నన్ 

బంచి కలంచు టెల్ల యది బాలుని. జిక్కిలి గొట్టి పాలు దా 

గించిన లీలగా. దల(తు కీడని తోచదు నేడు మాకు నా 

సంచిత పుణ్యుచే గలిగి జారుతరోభయలోకసౌఖ్యముల్ ” (1.83) 

అని నత్యకీ ర్రితో నుడివిన యేతత్కావ్యహరిశ్చుందునివాక్కులందు పురాణక థాతాత్సర 

వాసన గుజాశించుచున్నది, 

వై 
ల 

చందశేఖరకవి-ఉ త్రరహరిశ్చంద్రచరిత : 

లింగనకవి రచించిన యు త్తరహరిశ్చందచరితయు, నీచం। ద శేఖరక వి రచించిన 

యు త్తరహరిశ్చందచర్నితయు. జాలవణకు నొకేవిధ మైన వస్తువును గలిగియన్నవి. 

పద[పయోగాదులంపందును. రెండింటికి పోలిక లున్నవి. కావున నీరెండింటిలో నేదియో 

యొకటి మతీయొకదాని మూల మై యుండ వలెను. సామర్థ్యమున చం|దశేఖరక వికంటె 

లింగనకవి మిన్న. చం; దశేఖరక వికాలము విస్పష్టముగా దెలియదు కావున వివరములు 

బె టవడునంత వజికు లింగనమం|తినే చందశేఖరక వి యనుకరించె ననుట యుచిత 

ముగా( దోచుచున్నది. 

చం|దశేఖరకవి కృతి సమ/గమముగా లభించుటలేదు, మదరాను. పభుత్వ పాచ్య 

లిఖితపు సకభాండారమున, దాళశష్మత్మపతి యొండును, కాగితవువతి యొండును గలవు. 

అందు కావ్యాంతగ ద్యవల నున్న ద్విపదపాదములనుబట్టి యీక వి ్రీకాశహ స్తేశచరణ 

పంజకసౌరభ్యభమరాయమాను. డనియు, వీధశ వాచారు' డనియ, వీరభ దాచార్యవిభు 

తనూజు( డనియు, సాహిత్యరనపోషణ విరు దాంచితు( డనియు, సీకా వ్యమును చంగల్య 

రాయని చేర నంకిత మీచ్చినా( డనియు6 దెలియుదున్న ది. 

చం దశేఖరకవి యీకావ్యమును ద్విపదలో రచించెను, లింగనక వికావ్యములో 

నున్న బ్లాశ్వాసవిభాగ మిందు కానరాదు. కావ్యమంతయు నేకాశ్యానముగా రమారమి 

2077 ద్వివదవంకులలో రచింపంబడియున్న ది. 

లింగనక వికా వ్యముతో. బోల్చిచూచినచో నీ |కిందియంకములు న్పష్టపడ(గలవు + 
క 



602 మార్కండేయపురాణము 

(1) చంద శేఖరక వి [పత్యంశమునందును లింగ నకవి ననునరించి కావ్యమును 

నిర్మించెను. 
(2) లీంగనకవి వినృతముగా రచించిన కొన్నిక థాఘట్టములను చంద శేఖరకవి 

సం_గహముగా( గుదించి రచించెను. 

(8) లింగ నమం। తిరచనముక న్న విపులముగా రచించినక థాంశములు కొన్ని 

కనంబడుచున్నవి 1 

(4) లింగనక వి కల్పనలను గొన్నింటిని చందశేఖరకవి మార్చి రచించినాడు. 
ఉదాహరణమునకు_ మణిమాలావృత్తాంతమున నాకన్య ముందుగా శ్రీపతిరాజును జూచి 

వలచినట్టును, ఆమెవలననా మెవలపుకోరిక ను దెలిసి యామెతండి రాజును కొలువుకూట 

మునకు! బిలివించినట్టు లింగనకవి |వాయగా చంద శేఖరక వి నాయిక నాయకుని జూచిన 

కల్పనమును వదలి, శ్రీపతిరాజే స్వయముగా రాజనభకు వచ్చినట్లు వర్ణించెను. కావున 

లింగనకవికల్పనలోని యంద మీతనికావ్యమున రాలేదు. ఇక్తే మణిమాలామందసమును 
చకి తెప్పించుకొనిన ఘట్టమునందును లింగ నక వికల్ననను మార్చి చంద శేఖరక వి కథా 

గాంభీర్యమును బోషింవలేక పోయెను. 

(5) లింగనకవి తనకావ్యమున నంధించిన కథాంశములయుక్క (కమమును 

చం దశేఖరకవి తన కథాక థనవద్ధతి కనువుగా మార్చుకొనెను. చందమతిని మయుండు 

చేరదీసి, వరము లొనంగి పుత్తిికగా మన్నించి, ఒకభవనమును నిర్మించి యం దుంచె 

నని చెప్పిన తరువాత వీరబాహునిపూర్వజన్మవృతాంతమును జెవ్సి, హరిశ్చందపూర్వ 
జన్మ వృతాంతక థనానంతము చం|దమతీహరిశ్నం దుల వివాహవర్ణన మొనర్చెను. 

చంద శేఖరకవికల్పనలవై మార్క_ండేయపుకాణ। పభావము : 

చం[ద శేఖరక వి శనై శ్చరవృతాంతకల్పనమునందు లింగనకవివలె (గాక కొన్ని 

యెడల మార్కండేయపురా జాను సారియె కథ నడిపించెను. ముఖ్యముగా మార్క_ండెయము 

ఛాయాశావమువలన యమునిపాద మూడిపడిపోయినట్టు వర్షించియు౨డ, లింగనక వి 

యమునితాకునకు శకునిపాదము విజిగె నని కల్పించెను. చంద శేఖరక వి మార్కండే 

యము ననుసరించి యిట్లు (వాసెను : 

'“తన్నె గా లెత్తి యంతకు( డొక్కనా(డు _ మిన్నక వినతల్లిమీద కోవించి 
అందుల కలిగి యత్యాగహం బొప్ప _ నుందరీవుణి వాని జురజుర( జూచి 

కట్టిడియె యొక్కాకాలు టోవంగ _ తీపి తిట్టిన యంత తెగిపడె చరణ 

మత్తరి యము(డు మహాకోక మొదవ _ వృత్తాంతమంతయు విని వద్చి భాను( 

డావనజాక్షి కిట్టనియె” ... .., (1585-1849) 

ఈకల్పన ననునరించి కౌశికుండు శనికి పాదదానము చేయవలసినయవనరము లేకపోయి 

నది. కాని, చంది శేఖరకవి విణిగినయమునికాలు తిరిగివచ్చినవివరమున్లు మా,తము 
చెప్పక వదలివై చెను. | 



ఉ తరహ రిళ్న్ళం[దోపాఖ్యానము 6098 

కథాక థనవిధానమును నూక్ష్మముగా. బరిశీలించిన చో చంద శేఖరక వి విరచిత 

మెనకథయే (పాథమికా వస్థలో నున్న దని యనివించుచున్న ది, గౌరనకవి ద్వివదలో 

హరిశృందచర్శితము (వాయగా దాని ననుసరించి యీకవి తచ్చందముననే ఉ తరహరి 

శ్చం|ద చర్మితమును రచియించియుండవచ్చును. ఆవైన గౌరనను శోంకరాదికవు లనున 

రించి చంపూకావ్యములు నిర్మించి నట్టు లింగనకవి తనకావ్యమును పై ప్రొఢరచనా సమగ్రముగా 

రచించియుండవచ్చును : లేక లింగనక వి సమర్ధు(డై యు త్రమకా వ్యమును వెలయింప 

చంద శేఖరక వి యనుకరింప యత్నించె ననవచ్చును. వీదిరుప్రరికాలములు నిశ్వితము గా 

నిర్ణయింపంబడునంత సఅ కీయంశము లేటతెల్లముకాదు 1 

ఉతరహరిశ్చ్ళం్యదచరి_ తలు తెలుగులో నెన్నియో వచ్చినవి, హరిశ్చం[ద చరిత 

ములకు గౌరన యెట్లు ఆదర్శపాయు( డయ్యెనో ఉ తరహరిశ్చందో పాథ్యానమునకు 

లింగనమంతతి యట్లు మూలక ర్త యయ్యను, మార్కండేయము పాశికమూల మైన 

యీకా వ్యనంతానముల(గూర్చి యింతకంటెం జర్చింపక నామభేదముతో “వూర్వహరి 

శ్చందచరితి మని వెలసిన కృతులలో మిన్నయెన తిరువతివెంకటక వులకావ్య ము నొక 

దానిని 'వస్తావించి యీ యధథా్యయమును ము గించుట యగుచున్నది. 

తిరుపతి వేంక టక వుల - పూర్వహరిశ్చందచర్శితము : 

నవ్యులలో ను _తరహరిశ్చం[దచరితమును ను త్త్రమవద్యకా వ్యముగా రచించిన 

గౌరవము తిరుపతివేంఠటకవులకే దక్కు_చున్నది, ఏతత్కావ్యకర్త చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాశ్ర్రి 

గారైనను “ఒక్కరు రచియించిరేనియను గాందగు తిర్పతివంకటకటియమై” యను 

వారి యభిమతము ననుసరించి యిదియును దిర్బతివేంకటేయమే. వీరు దీనిని మొదటి 

సారి కీ. శ. 1946 లోం |బచురించిరి. 

ఈకావ్యమూలమును గూర్చి గంథక ర్రయే చెవ్పుకొనిన మాట లివి : “కుపూర్వ 

హరశ్చందచరిత శ్రీకొమాండూరి అనంతాచాద్యులవారి గద్య పబంధమునందలి కథ 

ననుసరించి నాకు దోచినంతలో' గొన్నిమార్చు లొనర్చి దీనిని ముగించితిని... ఆయీకథ 

గల గద్యము 1935 నం! న్కూలుఫైనలు పరీక్షకు. బాత్యము లైన తెలుంగుపొ త్తములలో 

నొకటి”! ఈ వాక్యముల నుబట్టి శాస్త్రిగారు అనంశతాచార్యుల వచన, గంథ మే చూచిరిగాని, 

లింగనక వికృతినిగాని, చంద కేఖరకవి కావ్యమునుగాని చూడలే దని న్పష్టమగుచున్నది. 

అట్టగుటయు( గొంత మేలై నది. వేంకటశాన్ర్రిగారు న్యయంక పోలకల్పితమెన భావముల 

చేతను, కల్పనలచేతను ఈకావ్యము నలంకరింప( గలిగినారు: లేనిచో గతానుగతిక 

ముగా కథ వెలనియుండెడిదేమో ! 

పూర్వక కవులచే ను తరహరిశ్చందోపాఖ్యాన మని విలువబడు నీకా కావ్యమునకు( 

బూర్యహరిశ్చందచరిత మని పేరు వెట్టి తమ స్వాతం త్యమును వేంకటళా త్ర్రగారు చాటు 

1. పూ. హ, చ, వీఠిక వుట - 1, 
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కొనిరి. కాల క మమును బట్టి యీకావ్యకథను గణీంచినచో నిది “పూర్వక థ” యనుటలో 

దోనము లేదు. కాని హరిశ్చం[ద్రపట్టాభి షేక ము, సుయజ్ఞ (డు రాజ్య మప్పగించుట మొద 

లగునంశములచే నుతరిహరిశ్చం దకథ ముందునకు సాగుచున్నది. కావున వెంక టకాన్రి 

గారు హరిశ్చుందునియొక్కక థగా గాక, హరిశ్చం[దునిగూర్చిన కథగా నీకావ్యమును 

నిర్వపొంచిరి. 

లింగనాదులకావ్యములందు వధానకథకు(డు మార్క-ండేయమ హర్షి, (శోత 

ధర్మరాజు, కథకు(డు చెప్పినకథలు వసిష్టుడు సుయజ్ఞునకు. జెవ్పినట్టివి. తి. వెం. 

కవులు ఆకల్పనను గహింపక పురాణ్మపసిద్ధ మైన నైమిశారణ్యమున శౌనకాదులకు 

నూతు(డు బోధించినట్లు వర్డించిరి. కావ్యక థారంభమునకు( బూర్యరంగముగా నైమిళా 

రణ్య మేర్పడిన విధమును, అందు బుషులు నివాన మొనరించుహేతువును కథగా వర్ణిం 

చిర. వా రచ్చట నివసించుట భావికలియుగదురాచారములనుండి దూరముగ నుండుటకే 

నంట |; నై మిశారణ్యవానులయభిమత మేదై నను కవులు తమనమకాలీన నంఘమున( 

(బవ ర్రిల్లెడు పాశ్చాత్యాచారముల( గొన్నింటికి రోసి, | పాచీననదాచారవర్తుల కుచితమైన 

గౌరవమర్యాదలు జరుగుట లేదని చింతించి, భావనామయమై స్వీయాదర్శనమ।గవబో 

ధాత్మక మై యొవు నొకనంఘమును నృష్టైంచి నంత్ఫప్తీవడి రేమో యనున టీ నైమిశారణ్య 

మునినంఘ సృష్టి గోచరమగచున్నది. కవులమనః పవృత్తులయొక్కయు, నమ్మక ముల 

యొక్కయు, అధిరుచులయొక,యు నమిష్టైనృష్టి యీనై మిశారణ్యసంఘనృష్షి. ఇది 

ఈకావ్యములో నున్న [పథమవిశేషము | 

ఈకావ్య మాజాశ్యానములలో రచింవంబడినది. అందలికథ స్థూలముగా నిట్లు 

విభజింపంబడియున్నది. 

1. |పథమాళ్వానము ; 

(1 నై మిశారణ్యమునినంఘవర్హ నము-నతయా గనంభారము. (1.1.72) 

(2) చం దమతీహరిశ్చందులు వెతలు గుడుచుటకు హేతు వగు 

వూర్ణజన్మకథ నూతు(డు చెప్పుట. క్రలకంధరానీలలోహితుల 

వృతాంతము. (1.783.189) 

ది, ద్వితీయాశ్వాసము : 

(1) కలకంధరానీలలోహితులవృత్తాంతము. (2.2185) 

లి. తృతీయాశ్వానము : 

(1) చం్యదమతిపూర్వగాథ ~ (చం దమతీహరిశ్చందుల వివాహగాథ) 

4. చతుర్థాశ్వాసము : 

(1) చం్య్రదమతీహరిశ్చం[దు లాజన్మమున( బడినకొన్నిబాములు 

(బుగ్వేదకథ నాధారముగా వర్ణింప,బడిన శన శృేవవృతాఎ 

తము) (4215 1) 
వ్ 

U 
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5. పంచమాశ్వానము ; 

(1 విశ్వామి_తుండు తనత పఃపుణ్యార్థ మును హరిశ్చారదున కిచ్చు 

టకు వర మిచ్చినకథ, సర్వజిత్సృంహారక థ, (5.2- 102) 

8, షష్టాశ్వానము : 

(1) లోహితుండు సర్బదష్టు( డగుటకు( గలవూర్యగాథ (6.2.70) 

(2) వేరబాహుని వూర్ణజన్మవృతాంతము (6.71.92) 

(క) కాలకౌ శికుని పూర్వుజన్మవృతాంతము (6.98_99) 

(4) హరిశ్చం|[ద పశంన, (6.100-106) 

ఈకావ్యమున నుయజ్ఞ[వన;క్తి లేదు. మణిమాలికావృత్తాంతము లేదు, లింగనకృతి 
యందు లేనివి నై మశారణ్యక థ, బుగ్వెద హరిశ్చం దక థ. మిగిలినకథలు ఊఉ త్రరహరి 

శ్చందకథాసంబంధు లైనను వేంకటశాన్రీగారు కథనుమ్మాత మాలంబనముగా( గొని 

స్వీయ్మపతిభావై దుష్యముల వెలార్చి దీని నొక స్వతంత_పబంధముగా( దిర్చిదిద్దిరి. 

ప్రి రీకావ్యమున జధానపాతలక థలకు అధిక పాధాన్య మిచ్చిరి. మిగిలినవాని కత్యంత 

లఘు పాధాన్య మిచ్చి యౌచిత్యమును బాటించిరి. తీ. వేం. క వుల పై మార్కండేయాదుల 

పభావమును వెదుకంబూనుట హాస్యాస్పదము. శనై శృరక థయందు వీరు లింగనకవి 

కల్పననే (గ హించియుండిరి. 

ఇ ల్లీ ఉ త్రరహరిశ్చందకథ లింగనక వినుండి తిరుపతి వేంకటకవులవజకు పె 

తెలు(గుకవుల కా వ్యసృష్టికి వస్తుపదాత యై విలసిల్లిన ది. దీనికి మూలము కానరామిచే 

నాంధకవి కల్పిత మవియే భావింవ(దగియున్నది. ఇందలి _పథానపాతలు మార్తండేయ 

పురాణాతర్గత మైనవి, నామములు కొన్నిపురాణము లందున్నను _వబంధములందు 

_పసిద్ధ మైనవి. ఇందలి యొకకథకు మార్క_ండేయమే మూలమగు చున్నది. కావున నా 

యంశము లిచ్చట పరామర్శింపంబడినవి, 
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శ్రీనాథ మహాకవి చిన్నారి పొన్నారి చిఖుత పాయము నాడు తెలుగుభారతి 

కర్చించిన తొలికావ్యము మరు త్తరాట్బరితము. ఆం_ధుల దురదృష్టమువలన నాకా వ్యము 

నేటివజకును లభింపలేదు. అందువలన నాకావ్యమునకు మూల మేదియో ఇద మిత్త ముగా? 

జెప్పలేము. 

మహాభారతాదులందు షోడశమహారాజచరి తలను వర్తి ంచునవనరమున మరు త్రరా 

టృర్మితము వినవచ్చుచుండును, మార్కండేయ, భాగవత, [(బహ్మాండపురాణా దులయందు 

వై వన్యత మను వంశక థ నమున, బొడగట్టుచుండును. శ్రీనాథుడు పురాణఖండములను, 

పురాణ్యవసిద్ధక థలను కా వ్యేతివృ త్తములుగా [గహించి కావ్యములు నిర్మించుటచే నాత( 

డామహారాజుచరితమును వురాణేతిహానములనుండి (గహించి కావ్యముగా నంతసించి 

యుండవచ్చు నని భావించుటకు వీలున్నది. 

శ్రీనాథుని తరువాత( | బాచీనకవులలో నీరాజచరితమును కావ్యముగా రచించిన 

వా(డు వేరొకడు కానరా(డు. ఆలోపమును దీర్చుటకై నవ్యులగు క్రీ శ్రీపాద కృష్ణ 

మూ ర్రిశా స్ర్రేగారు మరుత్తరాట్బర్మితము నె దాశ్వానముల _పబంధముగా రచించి యాం|ధుల 

మన్ననలకు( బాంతులై నారు. డాక్టరు బూర్గుల రామకృష్ణరావుగారి కంకిత మియఃబడిన 

యీ గంథ మును శ్రీశా స్ర్రీగా రాంధవదేళ రాష్ట్రాఫవతరణమునాటి కే రచించి యున్నట్లు 

కావ్యావతారిక వలన. దెలియుచున్న ది. శ్రిశాగ్రిగారు తమకృతికి మూలము నిట్లు 

నూచించిరి _ 

క, పోడశరాజచరి[తల( 

జూడంబడు తచ్చరితనుం దగ దానిన్ 

వేడుక [గహించి మజియుం 

గూడిన గంధథముల వెదకుకొనుచున్నంతన్. 

మార్కండేయపురాణము 

పర్కాను నారాజుచరిత విరివిగం దత్సం 

పరము గలుగం _బక్కృతిని 

దర్కించుచు నుచితరీతి. దనరి తుం గృతిన్, (ఆవ. 15-16) 

Ws 

1. “చిన్నారి పొన్నారి చిబుత కూశొటినాయడె రచియింవితి నటి 

పాఠాంతరము కలదు. 
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ఉ. _వానెను దానినిం జిఖుతపొాయమునం గ విసార్యభౌము డా 

భానురకా వ్యకౌస్తుభ కుపాంవతిమేఖల నెందు డాగనో 

రోసియు రోసి రోసియు నెజుంగనివా రయి తెల్లుభూజనుల్ 

వేసరిపోయి రాకృతిని వెండియు నిర్మితి నేయ నెంచితిన్. 

తే. ఆత. డిందునితో నొడ్డి ఖ్యాతి మెజయ 

నూజుయజ్జ్ఞము లొనరించె నోరుగల/ డ 

టంచు నిందు(డు వానికి నడలుగుడుచు 

నట్టివా( డయ్యె సామాన్యుడి యతడు. 

రా, సంవరుం డుపదేష్టగా సవన మామ్మాజాని సాగించుచో 

సంవేగంబున వి వ జమును బెల్బన్ వెచె నాకాలపై 

సంవ ర్రంబన మండుచుం దరియ రా సామర్థ్యముం దాసి యే 

నంవాదంబును లేక చల్హ(బడె నాశంబంబు నిర్వీర్యమై. 

CAS . ఆతనిపూత చరితము 

నాతల(వున కేగుదెంచినన్ నె దానిన్ 

సీతులు రీతులు గూడం | 

(బాతిగం గృతి చేసినాండ మజియు న్వింటే, (అవ, 27-30) 

వై వాక్యములవలన నీకావ్యమునకు భానతమునందును, మార్క.ండెయమునందును 

గల మరు త్తరాట్బర్మితము మూల మని తెలియుచున్నది. భారతాదులందు షోడశచ. కవర్తు 

లలో మరుత్తు డాద్యు(డుగా వర్ణింపంబడినాండు. సంవర్తు( డువదేష్టగా నాత 6 డొనర్చిన 

యాగవృత్తాంత మందు (ప్రసిద్ధము. క్రీశా శ్రీగారికా వ్యమునందును అదియే [పధానవృతాం 

తము. భారతమున నిచరిత్ర మొక సినవద్యమున మాత్రము చెప్పంబడియున్నది. 

శాస్ర్రీగారు దానిని స్వీయ్యవతిభతో నుచితకల్పనలతో ( బెంచి మూ(డున్నరఆఅశ్వాసములు 

రచించినారు. 

మార్క్మండయపవురాణము భారతమునందలి ఈరాజుకథను నంగహముగా! 

జెప్పియు, నాగకుల గర్వభంగక థను తాను కల్పించి చెవ్చి తన (పత్యేకతను నిలుపుకొని 

నది. శ్రీశాన్రేగారి కాకథయు నచ్చినది, దానిని స్వీకరించి విస్తరించినచో వార్నిపధాన 

కథాపయోజనము దెబ్బతినును. అందువలన నం|గహముగా మొదటి రెండాశ్వానముల లో 

దీనిని ముగించివై చినారు. కాని, “మార్కండేయపురాణము. పేర్కొను నారాజుచరిత 

విరివిగ( దతృంపర్కము గలుగ రచించినట్లు వ్రుళాన్రి గా రనుట గమనింప(దగినది. 

మార్కండేయము సూర్యవంశ క్రమవర్గనము చెసినది. ఆకమము నీ కవి (గహించి 

మరుత్పునితాతతం[డుల చరితను [(పసంగించినారు. పురాణము భారతమునందలి మరుత్తరా 

ట్నర్మితమును (గ్రహించి స్పీయనూత్నపల్చునలు జోడించి చెప్పినది. ్రీకాత్రిగారు 

మార్క్మండేయకల్పనలు (గహించి పరంపర్శాపసిద్ధ మెన కథను నూత్నకల్పనలతో 
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వెంచి చెప్పినారు, పురాణకల్పనలకంచె స్యీయకల్పనల కధికపాధాన్య మిచ్చినారు. 

మొత్తమునకు కవిగారి కావ్యవస్తువునకు నమ్మగవీజభూత మగునది మార్కండేయ 

పురాణ మనుటలో విప్రతిపత్రి లేదు. 

రావణుండు మరు తభూపాలుని యజ్ఞభాగము కోరె నను వృత్తాంత మత్యంత నవీన 

కల్పనముగా కానవచ్చును. ఇవ్వాకువే పుట్టని మరుత్తరాట్కాలమున రావణు( డుండుట 

యనంభ మని భారత మార్క._ండేయాదులు ఆకల్పనము తల వెట్టలేదు. కాని, ఢ్రీశాన్రిగొ 

రాపురాణకల్పనమునుగూడ ;గహించి త మకావ్యనిర్య్వహణభఘట్టముగా నిబంధించిరి. జొచి 

త్యముకంటె కథ కా ఘట్ట మౌత్సుక్యము కల్పించి రాణించుచున్నది. 

మరు త్తనంవర్తులప్యాతలు శ్రిశాస్రేగారు కడుసామర్థ్యముతో నిర్వహించిరి. పతి 

నాయకునిగా నిం_దుని ధిరోద్ధతునివలె. జ్మితించి రనపోషణము గావించిరి. వరుణా 

దులను ఇంద నహాయులుగా( జి[తించి ఉపనాయక పా తనిర్వహణనై పుణ్యమును (పదర్శిం 

చిరి, బృహస్పతిసంవర్తులవె రము నారద తుంబురమాతృ్సర్యమువలె ర క్తిక ట్టించిరి, వీని 

మధ్య కవిగారు నమకాలీనసాంఘిక వ్యవస్థలను, సిద్ధాంతములను, వాతావరణమును 

యధథానుకూలముగా( _బవెళ పెట్ట యత్నించిరి. కాని, వురాణకథకు ఆవి యంతగా కోభ 

నీయలేదు, 

మార్క_ండేయము నింతగా ననునరించితి నని చెవ్పుకొనినళాస్రిగారు. మరుతా 

వెక్షితసంవాదఘట్టము నతిక్స వ్రముగను నిస్తేజముగను రచించి యూరకుండిరి. (ద్వి.వుట. 

48 _ ౨౮). పురాణమున యజ్ఞ నిర్వహణానంత రము మరుత్తు(డు నాగకులగర్వహరణ 

మొనర్చి నని యుండ కవిగా రాక్రమమును వ్యత్య స మొనర్చిరి. 

కవిసార్వభౌము లైన శ్రీపాదవారికావ్యమును చదివి కవిసార్వభౌము! డైన 
శ్రీనాథునికావ్యన్యరూవము నూహించుట దుర్హభము. కాని, ఆకవి మార్క_ం౦డేయవురాణ 

కథను గ కొనియుండినచో నింత పేలవముగ మ్మాతము రచింపకుండెడివా. డని మాత 

మూహింపవచ్చును. యజ్ఞ పవ ర్రనక థలయందు శ్రీనాథునివలె (క్రీశాన్రిగారును కథా 

నిర్వహణసామర్ధ్యము (ప్రదర్శించినారు. శ్రీనాథునికావ్యము లభింపలే దను లోపము తీర్చి 

తెలుగువారి యభినందలకు. బ్రాతులై నారు! 



శ్రిద తభాగవతము 

(శ్రీదతా_తేయస్వామి విష్ట్ణ్వంశ సంభూతు(డు; అయ రసుకుయు. ఇతని 

దై వాంశయు, అవధూత చర్యయు, మహిమాతిశయమును, బోధళ క్యు తేటపడునట్టు 

వర్ణించిన మహాపురాణము మార్చం డేయముహావురా ణము" es మహీమ మారన 

వాక్తున మరందధారామాధుర్యమును వహించినది. జడో పాభ్యానా తరతమెన యీదెవుని 
గాథ యిహవరసాధకము, జ్ఞానఫలవదము. ద తదేవునిమహిమను భాగవతా దిమహాో 

పురాణములు కూడ కీ రించియున్నవి. దతా తేయనం[వదాయము తెలుగునాట (సిద్ధి 

గాంచమిచే సీవాబ్బయము మహారాష్ట్రమున వెలసీనంతగా నిచ్చట వెలయలేదు. మహో 

రాష్ట్ర మునందలి మాహురి క్నేతము గొప్పదత క్నెతము, అనంతుడు భోజరాబీయములో 

నను, వింగళినూరన కళావూర్ణో దయమునందును, తరిగొప్పుల మల్లన చందభానుచరిత 

యందును, ముడియమ. వేంకటరమణకవి కళాధరో పాథ్యానమునందును, మల్హారెడ్డి 

షట్స(క వర్తి చర్మితమునందును, దత్తా తేయని6 గీ డించియున్నారు. 1 కాని, మహారాష్ట్రము 

నందువలె దత్తపురాణముగాని, దత భాగవతమువంటి_గంథముగాని యీకవు లెవ్యరును 

[వాయలెదు. తెలుగునాట యీదేవునినంవదాయము బహుళ వ్యా పీ చెందక పోవుటయే 

యందులకు( గారణము కావచ్చును; ఏమైనను దతాతేయు( డన (బహ్మ విష్ణ శివత త్ర ముల 

కేర్పజచిన యొక అ ద్వైతమూ ర్తిగా నాం[ధులు భావించెదరు! 

తెలుగున ద త్తదేవునిమహిమను స్తుతించినవా(డు మారనయే. పోతనాదులు నై 

పురాణరచనావనరమున నాదెవునిమహిమ వర్షించిరి, (కీ.శ. 15వ శతాబ్దపు పూర్వార్థమున 

నున్న వెలగపూడి కృష్టయ్యక వి తనపూర్వీకు లవరో దత్తాతేయచరి!తము రచించియుం 

డిరని చెప్పుకొనెను, కాని, యాగంథము దొరుకుట లేదు. కావున? _బాచీనులలో ద త్ర 

దేవునిగాథను కావ్యముగా నంతరించినవారు కానవచ్చుటలేదు, 

నవ్యులలో శ్రీతాడేవల్లి రాఘవనారాయణశాస్రిగారు రచించిన శ్రీద త్రభాగవత మను 

కావ్యము మార్క_ండెయపురాణక థ పాక్షికమూలముగా వెల సిన గంథ ము. జడోపాథ్యా 

నమునందలి దత్తాతేయమహిమను పతిపాదించు ఘట్టముల నీకవి తృతీయచతుర్హ 

దళములలో నభివర్షించెను. సుమతిచరితము, దత్తజననము, కువలయాశ్యునికథయు, 

ఆఅలర్కోపాఖ్యానము, కా ర్రవీర్యమహారాజు దత్తుని సేవించుటయు అను పథానాంశములతో 

సీకథాభాగము కలదు. దత్తునిమహిమకును, త త్వబోధకును సంబంధించిన యంశముల 

ణ్ ల్ న జ లీ స్ కాట్ దాని ష్ష్ 

1. వివరములకు దతాతయవాబ్మయము (వ్యా) బ్రసిదవవ లు ఐఏ 

వతిక. (క కోధి, ఉగాదినంపు, వు: 18.22, 

39 

ల అ, ఖో ల 

అన్ ట రావుగారు; ఆం ఫి 
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తోడను, కథలతోడను ఈపురాణము ద్యాదశాధ్యాయపరివ్యాపమై యున్నది. అందు 

జడోపాఖ్యానమునకు మూలము మార్కండేయము. మిగిలినదానికి భాగవతాది పురాణ 

ములు మూలములు, 

(్రీశార్రుగారు సంస్కృత మార్కుండే యపురాణతాత్పర్యమునే గైకొని జడోపాఖ్యాన 

మును నరళమును, ధారాళమును నైన తమశె లితో న్వతంతరచనమువలె నంతరించిరి. 

కొన్నియెడల వీరిపద్యములు మూలమున లేని శోద్దార్గచమత్క్శ్భతులతిోో( బరిత నలరింప 

జీయుచున్న వి, జడుని వెరా గ్యమును డెల్పు వాక్యములు _ (వృత్తనామపయోగ చమ 

త్కారము). 

మ. పరమంబొ నుఖ మొండు నిర్ణణపర్మబహ్మంబె దుఃఖాతిగం 

వర నిన్సంగుండ నై చరింతు నిక మత్తేభంబువృత్తంబునం 

బరమానందమునందు నావ్లుతుండ నె వర్జించి రాగాదులం 

బరిశాంతిం గనినాండ నంటుదున మర్మా విత్త యీధర్మముల్. (3.17) 

ము=లమునందలి వతి|వతకు సుమతి యను చే రుంచుట యిండొక విశేషము. 

సుమతీ _ అననూయల నంవాదము వివులముగను నరనముగను కవి చితించిను. 

అనసూయాగర్భమున |తిమూర్తు లుదయించిన ఘట్టము మూలాతిశయముగా వర్ణింప 

బడినది. దతాతేయుని అవరూతలీలలను కవి మూలము కంచె నంగహముగా రచించెను, 

ఉదా : మారన మార్ల., 2,908, 209, 210, 211 పద్యముల లోనిభావము శ్రీద త్రభాగ 

వతమున శ.98 పద్యమున6 గుదింపంబడినది. జంభాసురవిజయవృత్తాంతము, కువల 

యాశ్వచర్మితము (వనన్న శైలిలో నడచినవి. మదాలసాకువలయాశ్వుల [పథమనమావేశ 

మునకు ఈక వి మారనవలె రసభాగ వపుష్టి చేకూర్చ(జాలక పోయను. అశ్వతరుండు 

చెసిన నరన్యతీన్తుతిని యథామూలముగా నిత( డనువదించెను; మదాలస యలర్మ్కునకు 

బోధించిన కర్మవదితిని నంగ హించెను, దత దేవు( డలర్కునకు దుఃఖాపహార మొనర్చు 

టియు, ద తదేవు( డలర్కు నకు జ్ఞానోవదెళ మొనర్వుటయును నీకవి యభినివేశముతో 

రచించెను. 

నారాయణకానస్త్రిగారిది మొత్తముమీద నరళమెన రచన మైయున్నను మారన 

రచనలోని శిల్ప వెభవము కానరాడు. భగవదవతారలీలగా భావింపంబడిన ద త్రదేవునికథ 

భరకులు చోదివి తరించుట కుచితమైన పద్య వబంధ మీ శ్రీదతృభాగవతము, 

ఖీ + 4 

ఇట్లు మార్కండేయము _(వత్యక్షమూలముగా వెలిసిన మనుచరిత, కువలయాశ్వు 

చర్మితాదులు, పరంపరామూలముగా నవతరించిన హరిశ్చందచర్శితాదులు, పరోక్షమూల 

ముగా బుట్టు వందిన ఉతరహరిశ్చందచర్శితాదులు, పాశ్షికమూలముగా( [బభవించిన 

మరు త్తదత్తాతేయచరిత్రములు- ఈవిభాగమున స్థాలీపులాక న్యాయమున సమీక్షింప(బడినవి. 

మార్క_ండెయమునకు మాతృత్వమును గల్పించి, సాహిత్యలోక మున నాపురాణమునకు 

శాశ్య్రతయశమును నంపా దించి పెట్టిన వీకావ్యనంతానములు | 



చతుర్థ సర్గము 

మార్క-ండెయపురాణము 
వణ న్ని ఆంధ్రానువాదవులు 



మార్కం డేయపురాణము 
వుణకొన్ని ఆంధ్రానువాదములం 

కవి, తయమువారి రారతరచన కున్న ంత 'పాభవము తరువాతికవుల ఆం|ధమహో 

కారతరచనల కెట్లు కలుగలేదో మారనమజోకవి మ మారం ండియపురాణము తరువాత 

వెలసిన తత్పురాణాంధానువాదముల కంత _పసిద్ధి కలుగాలేదు. డానికి? గారణము 

క్రవ్వితయము వారివలెనే చేపట్టిన కృతిని నాన్యతో సాధ్యముగాం దీర్చిదిద్దిన మారనక వితా 

శకి యనకతప్పదు. 

1. పొన్నతోట జొబళకవియనువాదము : 

మారన తరువాత మార్క.ండెయమును న నాంధీకరించినవాండు పొన్నతోట కొబళ 

కవి. ఇతడు డీ. శ. 1540 |పాంతమువా( డని ఆం; ధక వితరంగిణిక ర్త భావించు 

చున్నారు. ఇతని తండి పేరుకూడ కొబశు(డే యని తెలియుచున్నది. ఇతని కులగో[తా 

దులును, నివాసస్థలమును స్పష్టముగ నెజుక వచ్చుటలేదు. ఇతడు మార్క్మండేయవామన 

పురాణములను రచించి మైనూరుమండలమందలి చెన్నపట్టణమునకు, బాలకు( డైన రాణా 

జగదేకభూపతి కంకిత మొనంగెను. ఇతని వామనప్పరాణ, వతి మదరాను పాచ్యలిభఖిత 

పు నక భాంశాగారమున( గలదు; మార్క. డేయపురాణ మిప్పటివజకు లభింవలేదు. 

వామనపురాణావతారికలోని య్యీకింది పద్యమువలన జామనపురాణము కంటె మార్కం 

డేయవురాణమునే యీత(డు ముందు రచించె నని స్పష్టమగుచున్నది. 

పే “ఊహా గావింవుచు నున్నచో రాణవంశా గణి యె తేజమంది వెలయు 

జగదేవరాయ భూజానిచందుండు నన్ను. జేరంగ. బిలిచి గంభీరవణితి 

నో పాన్నతోటాన్వయోజ్జ్వల వ. కవివర్య ! సీవు ము నడ'గి మాకు 

నంకితంబుగ( వేసినట్టి మార్కండేయ మను పురాణంబు.., ౪౪ ౪౪౪ 

వెసంగుచున్నవి గాన నీవిపు డొనర్చు 

వామనపురాణమును జగద్వర్లితముగ 

మాకె యంకిత మొనరింవు మధురరనని 

గుంభజృంభితక వననంరంభ మునను. 

1, ఆంధకవితరంగిణి, లిన సం. వుట 125. 
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ఇతని మార్కుండేయపురాణము మహావురాణముల లోనిదే యని భావించుట కతని వామన 

పురాణానువాదమే యాధార మగుచున్నది. మొదటికావ్యము నంకితముగా [(గపహించి 

రెండవ_గంథ మునుగూడ కృతిపతి వెపద్యములో నర్థించుటను గాంచినచో జొబళకవి 

మార్కండేయమును సామర్థ్యముతో నిర్వహించియండు ననుటకు నందేహము లేదు, 

3. మండ కామేశ్యరకవి యనువాదము : 

క్రీ. శ. 19వ శతాబ్దపు చరమపాదమున నివనించియన్న మండ కామేశ్యరక వి 
(పణీత మెన మార్కండేయవురాణ మొండు ముదింప(బడి తెలుగునాట వెలసియున్నది. 

_జౌబళకవి' తరువాత నీకవివజకు మార్కండేయమును గద్యపద్యాత్మకముగా నిర్మించిన 

కవి యెవ్యరును తెలియవచ్చుటలేదు. 

కా మేశ్వరక వి మారనమహాకవివలెనే పురాణమును అష్టాశ్యానగంథముగా నిర్మిం 

చెను. కాని, యతనివలె భావానువాదపద్ధతి న్మాశయింపక మూలమున కతివిధేయ మెన 

యనువాదము గావించెను. మారనవలె నితడు పురాణమును సారవంతముగను, నంగ 

హముగను, శిల్పబంధురముగను తీర్చి దిద్దవలె నను నుత్సాహమును |బకొటింవక శోక 

ములకు నమాంతరముగా( బద్యములు నడ చునట్టు మూలమునందలి న్వల్వ్పాంశ మైనను 

విడువకుండ భ్యదపజచుచు |వవాహతుల్యమెన కవితాశక్రితో శవణానందముగ నీవురా 

ణమును రచించెను. తాను యథా మాతృక ముగా ననువదించితి నని కాబోలు కా మేశ్యర 

"కవి తనకంటె ముందు తెలుగున మార్క_ండెయమును వెలయించిన [పాదీనకవులను 

న్మరింవలేదు 1 

కా మేశ్వారక వి ఆశారనవిభాగమున కొంత స్వాతం[త్యము (పకటించెను. మారన 

వదలిన నరిష్యంతదమచరి తములను యథామూలముగా ననువదించెను 

ఆళ్వాసవిభాగము 

మారన మార్కండేయపురాణము | కామేశ్వరకవి మార్శండేయపురాణము 
1) వథమాక్వానము / క [పథమాళ్వానము : 

ఆరంభమునుండి హరిళశ్ళంద స్వర్గ ఆరంభమునుండి బలరామతీర్థ్ణయా [తా 

గమనవృతాంతమువటకు. గమనకథాంతమువజకు. 

ఏ. ద్మతీయాశ్యానము : 2, ద్వితీయాశ్వానము : 
ఆడిబక యుద్ధ వృత్తాంతము మొదలు . హరిశ్చం[ దోపాఖ్యానము మొదలు 

కువలయాశుు(డు మదాలసా ద్వితీయు. నారకోద్ధారవర్ణనమువజకు. 

డె నిజపురమునకు వచ్చునంతవజకు. 

లే. తృతీయాశ్వానము : . లె. తృతీయాళ్వానము : 

మదాలన అ'తమామలను సేవించుట పతి వతకథారంభముతో మొదలయి 

మొదలుకొని జడోపాభ్యానము మదాలన ఆఅఆలర్కునకు రాజధర్మము 

ముగియు నంతవఖకు, లువదేశించినంతవఅకు గలదు, 
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మారన మార్కండేయవురాణము | కామేశ్వరకవి మార్కం గేయవురాణము 

4, చతుర్థాశ్వాసము : గే చతుర్థాశ్వాసము : 

కోముకి మార్కండేయనంవాదక థన వర్ణా శమధర్శ్మకథనము మొదలు 

ముతో నారంభించి [పవరు( డగ్ని జడోపాభ్యానాంతము వణకు. 

(పసాదమున నింటికేగు నంతవజకు. 

ర. పంచమాళ్వానము : 5. పంచమాశ్వాసము : 

వరూథినీవిరహ వేదన వర్ణన ము మొదబటు కోప్పకి మార్క్మండేయనంవాదక థనా 

సావర్షిమన్వ్యంతరమహిమాఖి వర్ణనము రంభమునుండి స్వరోచి యిందీవరాక్షు 

వణకు. నివై శరనంధానముచేయునంత వటకు* 

6, షష్టాశా్యనము : 6. షష్ట శ్వాసము : 

న ప్తశతికథనము. ఇందీవరాక్షు(డు శాపకారణము 

చెప్పుటమొదలు స పమాతృకా విరా 

వము వజరు 

7. న ప్రమాక్వానము ; 7 న ప్రమాశ్వానము : 

దక్షసావర్ణి మన్వాదివర్ణ నము మొదలు న పమాతృకల విజృంభణము మొదలు 

వత్సంధపట్టాభి షేకము వలకు. వృష।ధు(డు | బాహ్మణశాపమునకు 

గజియగునంతవజకు. 

రి. అష్టమాక్వానము : ర ఆష్టమాళ్వానము : 

వనత్సంధ సంత తిక థనము మొదలు నాభాగచరితము మొదలు ఫలతి 

ఫల శుతివఆకు. వణకు, 

కా మేశ్వరకవి యొనర్శ్చిన ఆళ్వాసవిభాగము మారనవిభాగముకంటెి నుదా త్తముగా నున్న 

దని చెప్పంజూలము. తృతీయ, పంచమ, న వ్రమాశ్యానములముగింసులు పడిత కంత 

సంత్భ వ్రితో( గూడిన వి|శాంతులు కావు. మార్భ_ండేయమును '“ఆందీకాచరితభాసురి 

మనియు, 'అంబావతార ముఖ్యచరిత ' మనియు విశేషించి కీ రించిన కా మేశ్వరకవి నప 

గతికి ( _బత్యేక పతివత్తి గల యొకయాశ్వాసమును _ మారనవలె _ కేటాయింవ లేదు. 

జడోపాఖ్యానాంతమువటకు మారన మూ:డాశ్వానముల లో ముగింప, కా మేశ్యరక వి నాలు 

గాశ్యానములు నడివినా(డు. మిగిలిననాల్లాశ్వాసములను పరిమాణమున నధికముగా. 

బెంచినా(డు. మారనపురాణము రెండున్నర వేలవద్యగ ద్యములలో నొదిగియుండ కామే 

శ్వరక వి [గంథము మూడున్నర వేలపద్యగ ద్యములకు మించి విసరించినది. 

కో మార్కండేయపురాణం 

., బర్భ నిభం బఖిలతమము లణ(చు నతిపభ్లో 
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దర్శ్హం వీది దెనిగింపు మ 

లర్కాాంబాసుచరితాద్యలంకృత మగుటన్. 
>) 

ఆ. ఆం ధదేశమందు నఖిలజనోపయో 

గంబు గాగ మృదుపదంబు అలర 

రచన! జేయ మిది నిరంజను( డగు నర్వ 
కారణునకు( బీతిగాం. దనర్చు. (అవ. పుట. 6) 

అను కృతిపతి యాదేశము ననుసరించి కామేశ్యరకవి యీమహావురాణమును దెని(గించె 
నని యవతారికవలన తెలియుచున్నది. ఇందు మార్భ_ం౦డేయమును అర్కనిభ మని 

వర్ణించుట మారన చూవిీన మార్గమే, (చూడు : మారన. అవతారిక. 16.) కా మెళ్వురకవి 

యీోపురాణ మభిలజనోపయో గార్థముగా రచింవంణబూనుట మారన "*కోవిదు లిచ్చ మెచ్చి 

నంభావన నేయి రచించె నని కాబోలు ! పైమాటలనుబట్టి ఇరువురికిని మార్కండేయ 

మన్న నమానభ క్తిగౌరవములు కల వన్నమాట సత్యము: కాగా రచనావద్ధతిలోను, రచనా 

[పయోజనములోను కొంత వ్యత్యానము కలదు. మారన కున్న కావ్యక కాశిల్పత త్వ 

పాండిత్యము కా మేశ్వరకవి కున్నట్లు కానరాదు. సారకథామృత_ ప్రకాశము చేయవలె నని 

గాని, వచఃశ్రీవిభవము [పదర్శింపవలె నని గాని, కామేశ్వరకవి భావింపలేదు. కాని, 

“ కమహాపావనమౌా పురాణమునుబట్టి తెనుంగున 6 గూర్తు నంతయున్” అని మాతము 

చెప్పుకొనినా(డు. సారవంతము లైన క థార్థములను శిల్ప నుందరముగా( జెప్పుట ఒకరి 

మతము; వవి|తము లైన మహావురాణార్థములను జెక్కుచెదరకుండ తెలుగుఛందములలో 

భదవజచి నర్వజననులభముగా సంతరించుట యొక రియధిమతము. ఈభేదము కావ్య 

నిర్మాణవద్ధతిలో కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుచున్నది. 

కా మేశ్రరకవి మారనకృృతిని. జూచి, చదివియండె ననుటకు మైకందవద్య 

మొకటి చాలును. కాని, మారన తనయనువాదమున( జూపించిన జిలుగుశిల్పముగాని, 

క వ్యమర్యాదలుగాని, కథాకథనమర్శ్మములు గాని, _పకృతివర్హనా నై పుణ్యము గాని, రన 

భావవ్య క్రీకరణముగాని రమణీయాలంకారసౌభాగ్యముగాని, కామేశ్వరకవి చూడనే 

వదలివై చెను. మూలానుసరణము [వత మైనను మారనలోని మేలిమిని గహించుట 

దోషముకాదు కడా! 

వురాణారంభమున నిష్టదేవతాన్లుతి యొనర్బ్చు మర్యాదను పాటించిన మారన కథా 

రంభమున మూలమున. గల నారాయణ పొర్థనమును వదలి తపోవనవర్ణనము నుదాత్త 

ముగా నొనరించెను. మూలానుసారి యైన కామేశ్వరకవి నారాయణస్తుతి యొనర్చి, 

తపోవనమును దలంపనైన లేదు. జైమినిమహర్షి మార్కండేయుని భారతసంశయార్థ 

ముల గూర్చి (ప్రశ్నించినట్లు చెప్పిన కథాభాగము (సీనవద్యము) కా మేశ్వరకవి ధర్మ 

పక్షులముందు పునరావృ త్రి చేసెను. మారన యీపునరు కిని తొలగించినను ఈకవి 

ధానిని గమనింవలేదు. ధర్మువక్షులనివానస్థల మైన వింధ్యమును మారన విశేషముగా 
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వర్గించెను. ఈకవి దానిని గు_రింవలేదు. దౌవది యిందాణి అంశమున నగ్నిగుండ 

మున జన్మించె నను వివరము మారన చెప్ప లేదు, అది ఉ త్తరాద్మిపతులలో లేదు. తరంగిణీ 
(వెస్ వతిలో కలదు. దాని నీకవి గ్రహించెను. బలరాముడు [పవేశించిన రై వత్నాదిని 
కథానుకూలముగా మారన రచించియండ మూలానుసారియై దీర్హవచనమున కామేశ్వర 
కవి వర్ణించెను. 

హరిశ్చందో పాథ్యానమును మారనవలె నిత. డుదా తమైన యారంభముతో నెత్తు 
కొనలేదు. కాని, అచ్చట మారనకు దీటగు పద్యములను (వాయవలె నను యత్నము చేని 
నట్టు కనబడుచున్నది, ఉదాహరణకు ; 

మారన; 

చ. వెలుగు మహ్మావతాపశిఖివేడిమి దిక్కుల నించుచున్న నా 
కొల(ది యెజుంగ కెవ్య(డొకొ ఘారపు(జి చ్చిటు చీర గట్దెడి 

నలరక యిట్టి దుర్మదు నధర్మపరు నురితాత్ము( జండదో 8 

కలితధనుర్విము క్రవటుకాండవిఖండితగాతు( జేసెదన్.”' (1.152) 
కా మేశ్వరకవి : 

చ. బలమును తేజముం గలిగి పాలన మే నొనరించుచుండ; గా 

ఖలు( డెవ(డొక్కా వహ్ని నొడిగట్టుకొనంగ గడంగె మద్ధను 

ర్వలయవినిర్గళత్పటునిరంతరదీపిత ది క్ర చేషుని 

రశితశరీరరు(డై యెవడు ధారుణి గూలంగ నిచ్చ గిం(యిం 2) చెనో ? 

(పుట .59). 

వృత్తము, పానము, గతి మారనకృతి కనుకృతిగా వెలసినను అతనిపద్యమునందలి 
యెత్తుగడ, ముగింపులలో నున్న సార్ధక్యము కానరాదు. మారన కౌశికునివాష్కులలో, 

బదర్శించిన యొడుపును గడుసుందనమును ఈకవి షైగహింపలేదు. ఉదాహరణమునకు_ 

మారన : 

క. పుడమియు నొడమియు రాజ్యము. 

గడువేడుక నిచ్చితేని. గై కొంటిమి వెం 

పడరంగను స్వామ్యం బల 

వడునే నీ వున్న మాకు! బార్థివముఖ్యా : 

తే. వెడలిపొ మేల మాటలు వేయు? రాజ్య 

మేకముఖము గాకున్న మాకెట్టు బెల్టు ? 

వినుము రాజ! నూదికి రెండుమొనలు గలవె? 

యింక( దడసిన నిన్ను నహింవ నవని, (1.165.186) 

కా మేశ్యరక వి వ 

ఎగ. “సర్వభూమండలంబు నొసంగ6 బడియె 

నేని య్రారాజ్యమున కెల్ల నేన స్వామి 
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నేని నావిషయంబునం నీవు నిలువ 

వలవ దలవకు బోవంగ వలదె నీకు” == (వుట. 60) 
మారనవాక్కులలోని _పౌఢత్వము, వాక్యనిర్మా ణవై శిష్ట మిందు కానరాదు. _కుద్దు( డగు 

కౌశికు(డు “పోవంగవలదె' అని అనునయించున ట్రనండుకదా : 

అమరేందుండు హరిశ్ళం[దుని.( గీ ర్తించువిధమును కొ మేశ్వరక వి స్ 

కం॥ అపు డిం|దు(డు వచియించెన్ 

నృువభార్యయు సుతుడు నీవు నిజసత)_ర్మా 

భ్యుపగతనద్దతి గాంతురు 

విపుల నుకృత ఫలము గుడువ వెడలుం డనినన్, (పుట. 82) 

ఆని మూల తాత్పర్యము వెలువడునట్లు రచించినను మారన రచించిన 

చ. “నరుల గమ్యమై వెలు(గునాకము నీ కభిగమ్య మయ్యె నీ 
నిరపమనత్యధర్మమహనీయత కాశ్వత దివ్యభోగముల్ 

దొరకొనియె న్నరేశ్వర : నుతుండును భార్యయు నీవు నూత్నర, 
త్నరుచిరనద్భమానము ముదమ్మున నెక్కుడు రండు నావుడున్, (1.274) 

అనుపద్యములోని నిర్భరభావగాంభీర్యము, నాయకనత్యధర్మకీ ర్తనరూవమైన వాక్సిల్పము 

కామేశ్వరకవి వాక్కున కబ్బలేదు ! ఆడిబకయుద్ధము నీకవియ నొకసీనమున 
వర్ణి ంచినను (పుట 88) మారనపద్యములోని (2, 12) జిగి రాలేదు, 

తాళ కేతుతపోవనమునుండి నిజపురి కేంగ నెంచిన బుత ధ్యజు (డు “కు వితృమాతృ 

వందనేచ్చయు, సతిని మదాలనను జూచు నంభమును” [పకటించె నని అత్యంత వాచ్య 

మొనర్చెనేగాని మారనవలి '“'అనమానసొకుమార్యోల్ర సిత మృదుత నూలతావిలానమదభ 

రాలనయె కర మమరు మదాలస! గనుగొను నతికుతూహలం బలరారొ” నిరూవింవ లేదు, 

స్వారోచిష మనునంభవమున నీకవి ద్విజ[వవరునకు |ప్రవరాఖ్య నిచ్చి కథ 
చెప్పెను. ఇది మారన్వపభావ మనక తప్పదు: మారనరచనతో నీభాగమును పోల్చి 
చూచినచో రనికులను మెవ్పీంపంగలదనుట కష్టము / (పవర సిద్దుల నంభాషణములో 

గాంభీర్యము కానరాదు. వరూధథిని (పవరదర్శ ,నమున( బి నొందిన వికారములను వర్ణించుపట్ట 

గాని, [వవరవరూ థినీనసంభాషణము నడపు పట్రగాని, మూలముకంటె ' మారన గ గె కొన్న 

చొజవను కామేశ్వరకవి స్వీకరింపలేదు వరూథినీ విహరము, స్వరోచిపరా కమము, 
కలహంసీచ|కవాకీనంవాదము మొదలగుఘట్టములు 'యథామూలముగా .సాగినవి. ఇ 

పురాణమంతయు నన్వయించుకొనుట "సులభము. 

సంన్క్మ్బృతమార్క_ం డేయమునుండి మారన (గహింపకఠ వదలిన కాస్త్రవిిషయ ము 

లిందు నమ్మగముగ. గలవు. జొచిత్యము ' కొఅకు కథలలో మారన చేనిన మార్పు లిందు 

గె కొన బడలేదు. 

మారనతో పోల్చి చూచునప్పు డీకవి యతనికి. దీటు రాకహోవచ్చును గాని 
యథామ్లూలమ్సుగా6 దెనుగున సనరిలితమైన ఇ లిలో మార్మ్కండేయవురాణమును నిర్మించి 
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సత) గ్రావులలో కా మేశ్వరకవి శాశ్యత స్థానమును సంపాదించుకొనియున్నా (డు, మారాం 

జేయ మీమహాకవిచేత(6 బడి నమ్మగముగా( దెలుగునకు వచ్చినది. అందుల క్త 

డాంధులచే అభినందనీయం? డగుచున్నాండు 1. 

వచన మార్కండేయపురాణములు =. 

పందొమ్మిదవళతాబ్బమునుండి వలువురు మహనీయులు తెలుగున నంస్కృతమహా 
పురాణముల ననువదించి తెలుంగుసాహిత్యమును నుసంపన్న మొనర్చుచుండిరి. అందు 

చంపువులతో పాటు వచనకృతులును బెక్కు కలవు. చంపూరూపములు మూలాను 

సారు లగు అనువాదము లగుచుండగా వచనక్ళతులు పురాణసారరూవములై యుండుట 
గమనింప(దగినయంశము, మార్కండేయపురాణసారమును వచనకృతులుగా వెయించిన 

వారిలో, (బసిద్దులు- తిమ్మరాజు లక్ష్మణార్యుడు, నోరి గురులింగశాన్రి, కల్లూరి వెంకట 

సుబహ్మణ్యరీ క్షితులు, వేమూరి జగన్నాథ శర్మగారలు 

పువ్వాడ వెంకటరాయ వ వర్తమాన తరంగిణీము దాక్షరశాలయందు ధాతృనామ 

సంవత్సర _ ఆషాఢ వద్ధ చతుర్దశీసామ్యవానరమున (5-7-1876) ప్రచురిత మైన 

నంన్ముత మార్శ_ండేయవురాణమున కనుబంధముగా తిమ్మరాజు లక్మణరాయార్యకృత 

మగు శ్రీమార్కుం డేయపురాణసారసం గహ మను వచనగంథము చేర్చ 6బడి యున్నది. 

తెలు(గుపాఠకులకు సౌలభ్య మేర్పజచుటకై ఇది యుద్దేశింవ (బడిన దనుట స్పష్టము. 

ఈతని వచన ౩లి నమానబంధురము కాకున్నను జిగివీడని నరళమార్గమున ఢారాళ 

ముగా నడచుచు పధితలకు చవు లూరించుచున్నది. 

(క. ఈ. 1881 నం॥ డిసెంబరునెలలో అమెరికన్ ముదాక్షరళాల _- (మదరాసు) _ 

యందు నోరి గురులింగళాన్రిగారి వచనమార్శ_ండేయపురాణము (పచురితమై యున్నది. 

ముఖప;తిక వై “శ్రీహరితన గో తార్జవరాకాసుధాక రాధర్వణ వేదో పొ ధ్యాయు లగు నోరి 

గోపాలకృష్ణ విద్వచ్చిరోమణులకు. ఉతుర్ధ్ణతనయుండును, యజ్ఞో పవీతాన్వయాంబుధి 

ముకాఫలంబు లగు లక్ష్మీకాంతకృతీం్యదులకు( (బియశిష్యుండును, నాంధగీర్వాణథాషా 

ధురీణుండును నగు నోరి గురులింగశాస్తుYల చేత నర్వజనాహ్హాదంబుగ సులభ లిలో 

నాన్ధ్రంబున వచనరూపంబుగా( (వాయంబడి” న దని ముదింపంబడియున్నది. సూల 

ముగా నిది మార్కండేయపురాణ మని వీలువ(బడుచున్నను “నాయొనర్చుం బూనిన 

“మార్కుండేయపురాణేతిహానమంజరి" నిర్విఘ్నముగా. బరినమావ్రి నొంది” వలయునని 

శాస్త్రిగారు [గంథారంభమున వాకొనియండుటచే దాని కాపేరే యుచిత మని తోచు 

చున్నది. పురాణమున( గల ధర్మళాస్తాందివివిధార్థములను నం|గహవజచి యీరచయిత 

యుపాథ్యానతాత్సర్యమును రమణీయముగ నావిష ష్కరింవ(గలిగాను, శైలియం దీ కవి 

తనల క్ష్యమును సాథ్ంచి కృతకృత్యు( డయ్యును. 

శ్రీకంచి కామకోటివీఠాధీశ్యరు లగు జగద్దురు శ్రీచం! దశేఖరేం|దనరన్యతీ 

స్వాముల వారి కంకితముగా విద్వాన్ (క్రీకల్లూరి “వేంకట సు బహ్మణ్యదీ శి తుల్పగార్లు 
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మార్భ._ండేయపురాణమును వచనమున వెలయించి యుండిరి. (1989). మహావురాణముల 

కన్నింటి నీవిద్వత్కవి నంగహరూపముగా? దెలుగువచనమున నిర్మించుచు మంచి 

సాహిత్య'సేవ చేయుచున్నారు. సం్యగహము సరళము నైన వీరిశై లి ఆకర్షణీయముగ 

నున్నది 

శ్రీ వేమూరు జగన్నాథశర్మగారు “అష్టైదశపురాణసారీమను పేర నాకవచనగంథ 

మును వెలయించిరి. ఇదె నాల్గుభాగ ములలో. గలదు. చివరిభాగమున మొదట మార్కం 

దగేయపురాణసారమును వీరు రచించిరి. ఇంతవజకు వెలసిన యేతత్పురాణసారములో 

కెల్ల నిదియే చిన్న దని చెప్పవచ్చును. ఆబాలగోపాలము నులభముగా చదివి యానం 

దించువిధముగా పురాణమునందలి |పథానకథలు నం, గహముగా నిందు చెప్పబడి 

యున్నవి, 

_పసిద్ధి వహింపకపోయినను ఎందటజో యిట్లు పురాణములను వచనలఘుకృతు 

లుగా నిర్మించి యుండవచ్చును, భారతీయా స్తకతాపోషణము, (పాచీననంన్కృృతి పునరుబ్ద 

వనము అనుమహదాశయిము లీకృతులవెనుక కల వను నత్యము మాతము విన్మరింప 

రానిది. అందువలన నేతత్కవులందరును గొరవార్లు లగుచున్నారు. 

ఇంక మార్కండ్రేయపురాణము నొక మహాపురాణమగా( దెలుంగువారి హృదయము 

లందు చిరస్థాయిగా నిలచునట్టు శిల్ప రమణీయముగా రచించిన కవివతంను(డు మారన 

యనుటలో వి|పపశ్తి తిలేదు. అందువలననే ఆం |ధపురాణకవులలో నత డొక మహాకవి! 



పంచమ నరము 

పురాణము కాని పురాణము 



పుహాపురాణము కాని వూర్చండెయము 

తిరుపతిలోని పౌచీనలిఖితవు సకభాండాగారమున _ ఎల్లకర నృసింహకవియు, 

పర్వతమంతి లింగనామాత్యుండును ద్విపదలో రచించిన రెండుమార్కుం డేయపురాణ 

ములు కలవు. మహాపురాణ మైన మార్కండేయమునకును వీనికిని సంబంధము లేదు. 
పురాణముల వల నివి నర్గవర్ణనముతో నారంభ మగుచున్నను, పద్మసాలీల వంకోద్భవ 

వికానకమ వర్ణనై కలక్షితములై , భృగుమార్కుండేయభావనాబుషుల మహత్వచరి_తల 

నత్యంత విస్తారముగా జెప్పుట కెర్పడియున్న వి. ఈకవులు మార్క్ముండేయపురాణమును 

మార్కండేయముని చరిత మనియు, మార్కండేయుడు వంశక ర్రగా వెల సీన మార్క్లం 

డేయుల (వద్మ సాలీల) వంశ|కమమును దెల్చు (గంథ మనియు. దద్యంశము పురాణ 

మూల మగుటచే తచ్చరితము పురాణ మన. దగు ననియు భావించినట్టు కనబడుచున్నది, 

దీనికి సంస్కృత మూల మున్నట్లు నృసింహకవి చెప్పుకొనెను గాని ఆది యిప్పు డల భ్యము. 

అధించినను అది మహాపురాణము కాదని స్పష్టము. పురాణగొరవ మళ్థించి పురాణాఖ్య 

నుంచుకొనిన పురాణము ; పురాణము కాని పురాణము, 

వెక విద్యయములో నెల్లకర నృసింహకవి (క్రీ. శ. 1511-1568 |పాంతమువా( 

డని సాహిత్యచరి తక ర్రలు భావించుచున్నారు. లింగనామాత్యునికాల మస్పష్టముగా 

నున్నది. అత( డాక్వాసాంతగద్యలలో. 

“పండితారాధ్య(్రీ పాదాబ్దభృంగ . ఖండేందుధరభ క్తి కామ్యాంతరంగ 

శివకృపాంచితగ్మాత బ్రీవత్సగోత - (ప్రవిమల నిగమో క్రిభవ్యచారి[త 

శె లజేశ్వరభృత్యజన భృత్యభృత్య - లీల పర్వతమం తతి లింగనామాత్య” 

అని చెప్పుకొనిన దానిని బట్టి పండితారా ధ్యులు నివసించియున్న 12వ శతాబ్రికి( జెందిన 

వాం డనుటకు ఏీలున్నను అతనికా వ్యనిర్మాణవద్దతి నృసింహక వికి తరువాతివానిగా 

నూహించుట కనువుగా నున్నది, 

ఎల్లకర నృసింహకవి మార్క౦ండేయపురాణము : 

నృసింహక వి మార్క్మండెయపురాణము తొమ్మిదాశ్వాసముల ద్విపదకావ్యము 

కృష్టయామాత్యసుతు(డును, తిరుమల లక్ష్మ ణాచార్యశిమ్య(డును, నగు నీకవి వై ష్టవుండు, 
కావ్యారంభమున శ్రీవిష్ణువును విస్తారముగా వర్ణించి దైవప్రార్థన మొనక్చెను. ఆవైన( 
[గమముగా లక్ష్మిని, శివుని, కాళిని, ధాతను, వాణిని, “లింగణసామిని,” గీ ర్రించెను. 
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భోజ, వ్యాన, పరాశర, వామదేవాత్రికౌశికా ది బహ్మర్షిరాజర్జులను, పహాదానంతహను 

మంతగాంగేయాకూరాది ఘనభాగవతులను, గురువగు లక్ష్మణాచార్యుని, స్మరించెను, 

కొళిదాను, భీమకవి, రంగనాథుడు, నన్నయ, తిక్కన, సోమన, శ్రీనాథుండు, ఆయ్యల 

రాజు రామభదు,డు, వెద్దన, తిమ్మన - మొదలగు (పాచీనకవులకు నమస్కరించెను, 

ఇతని కొవ్యావతారిక లోని యీ క్రిం దిపంకుల వలన నాత(డు పద్మసాలీల| వేరణచే 

నీకావ్యరచనము చేపప్రై ననియు, గీర్వాణమార్కండేయ ముయొక్త అర్థతాత్పర్య మేర్చడు 
నట్టు తెలుగున నిర్మింపంబూనె ననియు తెలియుచున్నది, 

““సకలకావ్యక ళాపశంన నంఘటిత _ మకలంకముగను శళ్రార్ధసంగ తుల 

_పక టవిద్వజ్జ్ఞన_పావీణ్యముగను - నొక పబంధము సేయ నూహించునెడను 

(క్రీ మల్లికార్జునశీలంబు వారు _ తామరసొక్షుని దయగలవారు 

పప్రైనసిరుల చె. బఠి(గు మోకాలి _ పట్టవర్థనులన నృరగెడువారు 

బహుతరగుణగణుల్ భండారువాండు - బహుపుణ్యమూర్తులు భండారువాడ 

విహితకులాచారవిభ్యాతయణజలు ...కంటకులను వొంచి ఘనత వహించి 

ఒంటికంభముమెడ యొనరసాధ్ంచి _ పపైన ధర్మంబు పాలించి విభుని 

నిట్టన సిరులచే నెగడెడువారు _ హరికి న త్తిలన నమరినవారు... 

భావనబుషివంశ (సం)భవులగువారు _ వావిరిముల్లోక వాసుల కెల్ల 

నెన రొప్ప పంచవన్నెలవస్త్రసమితి - నినచందసాక్షిగా నిచ్చినవారు 

కాలువసేనుని కదనరంగమున _ నేల. గూల్చిన రణనిపుణు లన్వారు 

ఆడితప్పనివారు నర్ధికోటులకు _ పోడిమి నానగు నద్భూరివర్తనలు 

సలరాజనంస్థావనాచార్య బిరుదు _ లలరు శేఖరులు నుద్యత్సతావకులు 

పులివాహనంబు సొంపున6 గాంచి మించి_ బలియు రై కంచిలో. (బబలినవారు 

వద్యాతు వరళ క్రి వడనినవారు- వద్మకటాక్షనంభరితు లౌ వారు 
పద్మతంతువుచేత( (బబలి లోకముల- వద్మసాలాఖ్యు లన( బరగడువారు 

మమతతో నొకనాడు మమ్ము రావించి. కొమరు వీఠంబున( గూర్చుండ నునిచి 

జననమ్మతంబుగ సౌజన్య మెనగ. ఘనతరవస్త్ర ముల్ కట్టంబు మెనగి 

వినయంబు లొప్పు నవ్విభు లిట్టు లనిరి- ననఘాత్మ యల్లక రాన్వయాంటబోధి 

పరిపూర్ణ చంద శోభనగుణసాం ద _నర సింహక వివర్య న(గనమ) ధైర్య 

లలిమీర తిరుమల లక్మణా చార్యు- చెలంగు పాదాంభోజసేవాధురీణ 

[పచురవాక్యములచె భరతసావిితి. రచియించితివి కవిరాజు లౌ ననంగ 

విను మనఘాత్మ మావిన్నపం టొకటి_మనవి చెసదము భూమండల మందు 

ననుపమళబ్ధ ళద్దార్థ సంగ తుల _ ఘను లెన్నం దగిన మార్క_ండెయమాని 

వరపురాణంబు గీర్వాణ మెవ్యరికి- తరము గా దిది యర్ధ తాత్పర్య మరయ 

విను మిది కావున విహితశబ్దముల_పని బూని యిది యాం ధ భాషను ద్విపద 
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గా రచియింప శృంగారమై యర్థ _ పూరమై శబ్దసంపూర్ణ మె యమృత 

సారమై కావ్యవిచారమై సిరుల- తోరమై దురితవిదూరమె కీర్తి 

హారమై రుచులవిహారమై విన్న- వారికి చదివినవారికి. గన్న 
వారికి బుధు లగువారికి నాడు- వారికి. దేటగా వాక్యోవమాన 

చారుశబ్ద పటుత్వ చాతుర్యధుర్య- మైన సాలంకారమై భువిం బజగు 

నని బహుత్వమువారు నతినం భమముల- బనివడ నను నొడం బరచి వంవుటయు” 

పైవాక్యములవలన నాంధభాషలో నిట్టి పురాణము నర్వజననులభ ముగా ద్విపదలో 

మొదటిసారి నృసింహకవి రచింప, బూనె నని యూహించుటకు వీలగుచున్నది. 

అవైనచో నిట్టి మార్క ండేయపురాణరచనమున కాద్యు( డత డనియే [గహించుటకు 

విపతివత్తి యుండదు. రచనా పణాళికను, రచనాభినివేశమును బట్టి చూచినను ఈయూ హా 

సత్య మనివించుచున్న ది. 

నృసింహకవి తిక్కనసోమయాజివలె నవతారిక లో స్వవ్నవృతాంతము నభివ 

ర్రించెను. మార్కుండేయపురాణరచనాకుతూ హలు. డై కవి యొకనా.ండు లమ్మ్మేకుని( దలచి 

శయనింవ స్వప్నమున నాదేవుండు పత్యక్షమయ్యెను, అత( డాభగవంతుని స్తుతించెను. 

ఆదేవు(. డతనితో నిట్రనెనంట [244444 =. “ మనమున నన్ను _పెమను సన్నుతింప 

తెలిసి నీవై దయాద్భష్ట నంధిల్హ(- జెలు వొప్ప విజయంబు సేయుట వలసె 

నీవు మార్కండేయనిజ పురాణంబు - గా వించి శబ్రగుంభన సద్విహారి 

టం ((గంథపాతము).., . . ఒరుతరాం ధభాషాచమత్కార 

క వితొవిజృంభణ గాంభీర్యపదము _ అవిరళముగ6 గూర్చినవి విశమములు 

నిలివీ పురాణంబు నిర్మించు నీకు. తల6వు నెజింగి (గంథము మదీయాంకి 

. ..—య్య ముగ దెల్ప(గా వచ్చినట్టి 

కొమరవోల్ నిలయు(డ గురుబలాధికుడ- రమణీయ గోపాలరాయాహ్యయు(డను 

నని యానతిచ్చి మహామహుం డెలమి- చనిన న మెల్కాంచి యాసామిని మదిని 

నిజభ కి సేవించి. క. . వార్భ సిద్ధి వహింప 

పని బూని హూర్వ(వబంధ మార్గంబు_ తెనుగున రచియంతు ద్విపదకావ్య మును ” 

ఇట్లు ౬ దైవముచే నడిగించుకొని కృతియిచ్చిన సుకృతి ఈర వి. నృసింహకవి కావ్య 

వస్తువు నిట్లు తొమ్మిదాశ్వానములలో వినిర్మించెను - 

(1) (ప్రథమాశ్వాసము ఎ కందు (బహ్మనృష్టై యైనవిధము వర్ణితము. నైమిళా 

రణ్యమున శౌనకులు హరినమర్పణముగా నొకయజ్ఞము చేయుచు నం దుతమ మైన 

గోష్టులను సల్పుచు నూత మహర్షిని గాంచి యిట్లనిరి : 

“ వినవయ్య మునినాథ విన్నపం బొకటి_ యనుపమశా స్త్రతివోన పురాణ 

నిగమాంత విహరిత నిజమహద్దటిత _ భగవదనుభవవరంకేర లెల్ల తేట 

పరచగా వింటిమి పకటితన్ఫూ'ర్తి- గరిమ జన్నాందు మార్మండేయమౌని 
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వరవురాణవభావెభవం బెల్ల- వీరచిం పు మమ్ముని విఘుచరితంబు 

భృ గువంశవిధ మెట్టు యగు వెవ్వ. నందు. తగ జనించెను వాని తం:డి పరేమి? 

యతని వితామహు(ల) యంశ్రాంసో మల్జి - చతురాత్ములా వారి చారి తములుగ 

విశ్వజన్మ స్థితి విలయంబులకును _ విశ్యాత్యు( డవు,డు విభజించి నెట్లు 

వివరణ చేసి నవి సరంబుగను _ వివరింపు మన మునివిభు డిట్టు లనియి 

నగి వా వ్యాను దంతకు౧ బూర్యము సక మహర్షిచే తాను విన్న విధముగా విశ 

మంతము వివరించినవిధమును కవి చెప్పెను. ఇదియను మార_ండెయమున కనుక్యు 

కాదు, పక్కాంశము లాపురాణముతో నేకీభవించుట లేదు. 

(2) డితీయాళ్యానము : దతు(డు మొదలు మృకండునివణఅవై న ఉత్పత్తి 
చా) 

కమ మిందు వర్ణితము, ఇందును మార్కండేంయమహాపురాణమున( బేర్రొన(బడని యంగ 

ములు కొన్ని కలవు. ఉదాహరణమునకు _ 

( ) విను(డిక) నురలార (న నవి సరంబుగను _ వనరుహగర్చ్భునె వలన మోవమున 

అంగుష్టమున దత. డజుని యూరువుల - రం గలరంగ నారడు। సుద్ఫువి 

నిర్ణయింపగ నాభినెలవున పులహు _ క గేం దియంబుల ఘన పులస్తుందు 

త్వక్కున భృగువు హ_సంబున |కతువు _ నక్కామలజు మాము నొంగిరనుండు 

(ఘాణెర దియంబుల( గలిగి వని సిష్ట - (పాణమనోవీథీ ' పబతె మలీచి 

తనుకాంతివలన గర్భ్దమపజావతి తియు( దనరు సతియు నే! తందుల రసన 

మున వాణి గలిగె నిమ్ముల చతురాస్య-_ ఘను ని _పతవానృష్టైకా J నమ.” 
సనా. 

౭డీ 

* 

యుత తి కమము మార్కం డేయమునం గానము. (చూదు. మారనమార్శ్మ.. 4.57) 

నో ఇప re ఇ” ఇచే 

న కర్ణమ/పశావతివృత్తాంతము మార్భ_ండేయమున వివరింప(టబడి అతు. | ఎ్రసదహా 

వి కావంమున వివులముగ( జెప్ప(టడినది. బహ్గయనుమతిని కరము వడావతి 
న 6 

వవాన*మ్ని యొనర్చ్ప(దల(చి తపోవనమున కరిగి _(బహ్మతహోవిథి ను గముగ 

మను తనవ్వుతికామణి నీ కొనంగు _ ననఘాత్మ తొమ్మండు ఆతివలు నీకు 

న రి 

కోడవట నీకు నీకాంతకు మోష _ మితెడ నమ్ముము సతి 

చింతింవవల దని చెప్పి రమేస _ డంత తిరోహితుం డయ్యె నర్కూడను- ” 
ఇర జక ప్ లో, ఇట్టి కొథావివరణముల నీకవి భాగవతాదులనుండి (గహించియుండ వచ్చును. 

(ఇ) భృగుమహర్షిమహత్వవర్ణనము నీరవి యథినివెళముతో వర్ణించెను. మార్కం 
క £ ఓం TF 

డేయమున నాతనివృ త్రము వివరింప(బడ లేదు. 

బ్ర తృతియాశ్యానము : ఇందు మృకండుండు మార్కండేయుని గాంచు 
క ఇ” జ లో 2 వో అరే జ Pa ఖో ఖు . * ల జం జో 

రీ యు, యూర ర GD tn IU మేకగర వపంచమయున చిరంగీవి సపటయు దివది. అతి 

యున్నది. 



మహపురాణము కాని మార్క్మండేయము 627 

(ఓ) చతుర్గాశాఃనము : ఇందు మార్భండేయునిశేషబీవితచరితము చెప్ప, 
“2 థి 

ఇ 

బడిన ది 

“ఆఅనఘమార్శ_ండెయు డటుతరువాత _మనె నెస్నికల్పముల్ మహిమిద నతడు 

ఏతపం వొనరించె నేదేవు. గొలిచె _ నాతండు పళయకాలాంతంబునందు 

లొకసంఘంబు లలోక మెనవుడు _ చెకియం జరియించె నెచ్చోట ఆడ 

U శా రుం కొ 
మొనర్చుట _ తపోవి విమ్నార్థ మాతనిదరి కిందుడు రంభాదుల నంపుట - వారు విఫల 

అగుట _ యోగా ప లోకములను దహించుట_డెవతలు విష్ణువునకు మొజవెబ్దుకొనుట _ 

ఆవిమ్షవు మార Men (బత శ్రషమగుట -_ తికాలములయందును చలింవని విష్ణునామ 

౨తన మాతనికి. |బసాదించుట _ మార ఏ ండేయని తీర్రయా,తలు - బదరిక్నాశమమున 
థి 

చ్ 

విడివి యాగ విహారు(డె యుండుట. వళయము వచ్చుట - లోకములు జలమయ మగుట _ 
క 

విష్ణువు వటవతము మనా లయించి యుండుట -మార్య_ండేయుండు వటప్వతశాయిని దర్శించి 

కీ ర్రించుట_విష్టునాసాపుటమున( |బవేశించి తద్గర్భస్థ అభిలాండభాండమును దర్శించుట _ 
పంచమహామా “నియ, భావనబువీయు జన్మించుట - మొదలగునంశము లీకథాభాగమున 

వరితము లె యున్నవి. 
౬9 

ఈ వ 
నకు భాననాబుమి యెట్లు జన్మించె ననియు, అతండు ముల్లోక వా వాసుల క 

కల్సించె ననియు వశ్ని ంచిరి. కథకుండు త త్రత్మథ థార్థములను వివరించి చపాను. 

పూర్వము దెవతలు రు, (దులు యక్షకిన్నరాదులు _ 

“ ఘనతరమానముల్ గాచువస్త్రములు-దమకు లేమి. దలంచి తగినవప;తములు 

తమతమంతటను ముదంబున దాల్చి _ ఆరూఢి వద్తించి రట కొన్నినాళ్టు 

చీరలు లేమికి చింతించి వారు _- మానహీనులె యభిమానహేనులును 

మానరక్షకు లభిమానరక్షకులు _ గావున మానముల్ గావు మటంచు 

దేవదేవుని వామదేవ! (బార్థించి _ మనవ ర్రమానముల్ మదనారితోడ” 

వినిపింపవఠలతె నని విబుధులందణు కూడి కె లానమున కేగి దేవగణనహితు. డై యున్న 

శివుసి( గాంచి _ 

(౨) పంచమాశ్వాసమున : : బుషులు అస్థలిత బహ్మ చారియన మార్కుండెయు 
అం 

x 

“ కులహినమున కన్న గురుతరంబుగను-యిల వస్త్రహీనమే హీనంబునండు 
గౌర్రీశ్ల నర్వుశ్ళంగారంబులన్ని. చీరెతోడివి గావె సిద్ద మూహింప 

మారున కైన కుమారునకై న - శారి కైనను నబ్బ్దనంభవు కైన 

జంభారికై న నిశాపతికై న ల రంభాదియూర్వశీరమణులకైన 

చీరె యలంకార శేఖరం బరయ -_ నీరెలు లేమిచే( జెలువంబు( గలదె 

చీరెలు సొగసులు చీరత ఫనము-బీరలె గాంభీర్య కేఖరం బెచట 

మానరషణక న్న మర్యాద కొలదె-నానావిధంబుల నాగ కేయూలళ 

దేవరమనమున దెలియని దొకొటి-భావింప( గలదె శోభన గుణాధ్యక్ష 



గవర పురాణము కాని పురాణము 

గావున వస్త్రముల్ గలుగువిధంబు - భావమం దూహించు పార్వతీరమణ” 

అని పార్థింపగా నాదేవదెవుండు మార్కండెయమహర్షిని కొలువునకు రప్పించి, వస్తా) 

అలంకార నృష్టికై అతని నాక హోమము చేయ మని యానతిచ్చెను. 

ఓ భృగువంశపావన పృథ్వీనురేర్యద :_తగవస్త్రనిర్యాణ తాత్సర్యమునకు 

నొకట యుపాయంబు నొన(గ౫ద వేడ్క - నకలంకముగ చేయు మది యెట్లు 

అనిన 

మరువక వేదో క్రమార్ల మూహించి _ కరమర్ధి హోమంబు గావింపు మీవు 

కొమరొప్ప నాహోమగుండమధ్యమున _ కమలా ప్రతేజులు ఘనబాహుబలులు 

వలనొప్ప ముల్లోక వాసుల మాన _ ములు గాచి రశించు ముఖ్యవ ర్తనులు 

భావజాకారులు పరమసా త్వికులు _ ననఘసమ్మతులు మదంశనంభవులు 

తనయులు ఇరువురు తగ జనించెదరు _ నెన రొప్ప నటమీద నీకడగొట్టు 

తనయండు హరిగూర్చి తపమాచరించి _ శ్రీవల్ణభునిదయచే వస్త్రనమితి 

వేవేగ6 గల్బించి విబుధుల కొన6గు _ జని హోమ మొనరింపు సన్మునివర్య [ల 

అను శివునానతిని గైకొని మార్కండేయర్షి యాగ మాచదించుటయు, భావనాముష్షి 

వస్త్రములు కల్పించుటయు సిందు వర్ణింప(బడినవి. 

(6) షష్టాశ్వానమున : 

“పరమపావన ! విను భా(వనబుషియు)-_ సరసిజాలయకు నిశ్చయముగా నతడు 

తో బుట్టు వగు టెట్లు ? తోయధికన్య - యాజాహుబలు నింట...... 

లలిమీర లవ్నేవిలానపుట్టంబు - కలుముల జవరాలు గకొను బెట్టు 2 

వినవలె నరంంబు నినివింపు మనిని'_ 

కథకు(డు వివరించిన కథాంశము లిందు(గలవు, 

చాతుష మన్వంతరమున శీరసాగరమధనము జరిగినది. అందు లక్ష్మీ జనించి 

నది. ఆమెను గాంచి యంద జాశ్ళర్యవడిరి, సనముదు(ఃడు భావనుని నిందిరాదేవికి 

దెదీప్యమానములగు దివా్యాంబరము లిమ్మని కోరను. అత, డే దివ్యాంబరములను, 

వసుపుకుంకుమలను పద్మాలయకు సమర్పించి యిట్లు (పార్థించెను. 

'““కారుణ్యమున నన్ను కావుమో జనని _ మనవి గైకొని నీవు మాయింటి వెలసి, 

యనుర క్రి సిరులీను మని సన్నుతింప _ కరముసంతోషించి కలుములనెల(త 

వరగుణాఢ్యునకు భావనునకు ననియె _ భావనాహ్యయ జగత్సావనచరిత 

కోవిదస్తుత నిన్ను కొనియాడ దరమె _ షృత్రముల్ గట్టిన పజలమానములు 

మెతిమై _బోచిన మానరక్షకు(డ _ భావనమునివర్య, పావనచర్య 

సీవంటి సద్దుణనిధి సహోదరు(డు - గలడె లోకమునందు కారుణ్యమూర్తి 

తలప చందునిక్రియ( దమ్ముడవు నీవు _ మణి నుగుణాత్మ తామరవై రికంటె 
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“నరలేని యనుజుగా నాత్మ గ_గొంటి - థర నెన్న మత్స హోదరు(డు చందుండు 

నిరవొంద నీతోడ నిరువురై రిపుడు _ నది యెట్లు లనిన నీకాన తిచ్చెదను 

ముదితాత్మభావనమునివర్య వినుము _ పద్మంబు మత్చింయభ వనంబు గాన 

పద్మాలయాఖ్యత( బరగితి నేను _ నీవు తపంబున నీరజనాభు 

వావిరి మెప్పించి వై కుంకువలన _ పద్మతంతువులు సంభమమున బడని 

పద్యసాలాఖ్యత ( బరగుట? జేసి _ విదితంబు గాగ జగద శుతం బయ 

నదమలాత్మక ధరాచకంబునందు _ గల తిరువతులందు ఘనత వహించి 

వెలయు మహోత్సవ విభవంబులందు _ పొలుపొందుశ్రీల క్షి పుట్టిని ల్ల అనగ 

జెలువొంది నుతులC( (దినిద్ధి వహించి _ నడివింప్ప నడవకళ్షు నరు లుత్నహింప 

కడువేడ్క వడి బాలు, కనకాంబరములు _ పొంకమౌ వనువును పునుగు జవ్వాజి 

కుంకుమ విడియముల్ గురువై భవములు _ మంగళనూత్రము మణియు మత్షైలును 

ముంగల నడివించు ముదము రెట్టింప _ మరి పాలకడలిని మరవించి మీరు 

సిరికి పుట్టిన. జెన్నొందవలయు ౬ నది గారణమున మీయాడుబి డ్డనంగ 

విదితంబుగా జగద్వ్యిశుతంబుగను _ బరగెద మీయింట భావనవర్య 

నరవితో నను గొల్వ సంపద లిత్తు” నని కరుణించెను. 

భావను(డు దేవతల కందజకును దివ్యాంబరము. లిచ్చుచుండ, నత డెవ్యరికిని 

ను త్తమచేల మొకటియు సమర్పించుట లేదని తలంచి భై రవుండు వస్త్ర ముల కెల్ల నాది 

యైన వస్త్ర మిమ్మని కోరెను. అత(డు “వదలక' నిర్మించు వలువల కెందు మొదలు బద్దియ 

కాదె మొనసి యూహింప” నని దాని నిచ్చెను. భైరవు' డందులకు కోపించి ““ఈవర 

నుండి సీవిచ్చువస్త్రములు భోరున షాణ్యానపూరితం బగుట నవి పాతచేలంబు లై పోవు 
నంచు” శపించెను. అందులకు (పతిగా భావను(డు భైరవుని దిగంబరు(డై శూల ధారియె 

తిరుగునట్టు శోవించెను. 

గజాననుండు తనపెండ్రినిగూర్చి తండి నడిగెను, శివుడు “నీవెండ్లి రేవ”ని చెప్పి 
భావనాబుషియొద్ద నంబరాదులు తెచ్చుకొను మని యాదే?ంచెను. వినాయకుడు భావనుని 

యొద్దకు వెళ్లాను. విఘ్నదేవుని నాతడు భక్తితో, బూజించి, “రేవు నీవెండ్లి కావున నంత 

వణకు మాయింటి నుండు మని _పార్టించెను. ఆరేపుి ఎన్నాళ్లకును నేడు కాదయ్యెను, 

ఆది కారణముగా గజాననుని వెండ్డి రే పను లోకో క్రి వాడుక లోనికి వచ్చినది. 

వెమూ(డు కథాంశములతో షష్టాక్వాసము ముగిసినది. 

(7) స_ప్పమాశ్యానము : ఇందు భావనాముని నుతశతకము నెట్టు పొందెనో, 

అతని నుతాన్వయ మెట్టు లయ్యెనో వివరింవ(బడినది, 
సూర్యునకు సంజ్ఞ, భాయ, బడబ _అను మువ్వురు భార్యలు కలరు. అందు బడబ 

యందు అశ్వినులును, భ|దావతి యను కన్యయు( బుట్టిరి. భ|దావతి యవూర్యసౌందర్య 

వతియు యావనవతియు నయ్యెను. ఒకనా డామె వనమున విహరించుచుండ నారమః 

డేతెంచి, సత్యలోకమున (బహ్మ “భదావతికి భర్త మార్కం డేయన్సుతు: డెన భావను, 
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డగు నని తెల్పె నని చెవ్పి అతనిరూవగుణగణాదులను కీర్తించి వెళ్లెను. ఆమె భావను 
నికై విరహబాధ నొందుచు తనభ ర్తతో( దనను గూర్చుటకై కాత్యాయనీదేవిని, బూజించు 
చుండెను. పార్వతియు నాజవరాలిని దయచూడు మని శివుని ,పార్ధించెను. వరమేశ్వ 
రుండు భావనుని. బిలిచి “మా కిదివరలో వసనముల నిచ్చితివి కాని మా కిప్పుడు 

వ్యాఘచర్మము కావల. దెగమ్మని యాజ్ఞావించెను. భావను(డు శరాసనములు (గహించి 

వేటకు వెళ్లిను, (బహ్మాండమంత యు దిరిగెను గాని శివమహిమవలన నాతని కొక వాఘము 

కూడ కానరాదయ్యిను. అత (డు విసిగివేసారి యుండ నారదు. డతనికి. బొడకైను. 
అత6 డా మౌనిని బూజించి శార్దూలములు కానరామికి కారణ మడిగెను. భ్మదావతి 

వృత్తాంతము చెవి, మేరుపర్వత సిద్దా్రమ పాంతమున నున్న కీకారణ్య పొంతమునకు 

వెళ్ళినచో( గార్యఫల మగు నని బోధించెను. 

(3) అష్టమాశ్వానమున ఈ [కిందికథ కలదు: అట్టు నారదునిచే నువ 
దిష్టుండై భావనుండు మేరువు నెక్కి త డ్వైభవమున కచెర్చు వంది పూర్వదిగ్భాగమున 
నచియందు స్నాన మాచరించి యుండ, భ|దావతి చెలులతో గూడి యచ్చటకు వచ్చి 

యతనిని గాంచి మున్ను నారదునిచే నిర్ణశింపంబడిన వాం డత. డని అతని నడిగి 
తెలిసికొని, తం్మడియొద్ద కేగి తన నిశ్నయము తెల్పెను. సూర్యు. డతనిని బిలివించెను. 
ఆత(డు శివునికై వ్యాఘచర్మము గ్రైకొనుటకు వచ్చితినని చెప్పెను. నూర్యుండు తావను 

లకు హింన కూడదుకడా: యని (పళ్నింప నది దేవదేవుని యానతి కాని తనయిచ్చా 

(పేరితమైన హింన కాదని యుచితముగా నమాధానము చెప్పెను, సూర్వు( డందుల కలది 

తనకూతు( బెండ్డాడ కోరెను. భావనామునియు. దనకు పూర్వ మరే విష్ణువు నిర్దేశించి 
యుండెనని చెప్పి, వివాహమున కంగీకరించి, ముందు శివునానతి చెలవలె నని తన 

రత్నాంగుశీయకము భామకు. దొడిగి ఆమె నోదార్చి, నూర్యునికి నమస్కరించి నిలచెను. 
అంతలో బడబ అల్లుని బిలిచి కవచశంఖకిరీటాది వివిధాస్త్రముల నిచ్చెను. 

_నారదు(డు కాలువసేనుని.  బేరేచి యతని వై యుద్ధమునకు. బంవెను. భావను (డు 

విళ్వామ్మితునినుండి పొందిన తన్నుకాణంబు తొడిగి కవదొనలు మూపున దాల్చి మహా 
యుద్దము చేసెను. (ఇచ్చుట [గంథపాతము కలదు). 

(9) నవమాళ్యాసమున : భ్యదావతీభావనుల వివాహము మూ(డురోజు లతి 

వెభవముగా జరిగెను. ఆతనివలన పద్మసాలీలవంశ మత్యంత విసార మొందెను. వారంద 

యను శాస్తోదిపాండిత్యగరిమను సాధించియ, భావనాబుషివలన వస్త్రనిర్మాణవృ త్రి 
౧ కొని శ్రీ హరిన్మరణ గావించి, ప తిగింజలు భూమికి తెచ్చి దానిదారములతో పంచ 

వన్నె వస్త్రములు నిర్మించిరి. నూర్యు నానతితో. నాశ్వినులు తమతనయలను భావనాముని 

సుతుల కిచ్చి వెండ్లిచేనిరి. 

కావ్యము భావనాబుషి మంగళహారతితో భభాంత మగుచున్నది. 
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పర్వతమం(తీ లింగనామాత్యుని మార్కండేయము : 

పర్వతమంతి లింగ నామాత్యకృత మైన మార్కండేయపురాణము ఎనిమిదాశ్వాస 

ముల ద్విపదకావ్యము. గారేయముని వాలభిల్యాదులకు కథ చెప్పిన ట్రందు కలదు, 

_వథ మాశ్యానమున వటషతశాయి యిన విష్ణుదేవుని యుదరపద్మమునుండి _బహ్మ 

యదయించుటయు, పుండరీకాతు(డు మధుకైటభుల సంహరించుటయు, అజుడు 

పరమేశ్వరాజ్ఞచే నృష్టికార్యము నిర్వహించు టయు, మనూత్ప త్రియ, కాలవిభాగపర్జన 

మును, చాతుర్వర్జ్యనృష్టై మొదలైన యంశములు వర్షింప(బడుటతో పాటు మృకండమునికి 

మార్కండేయుడు బ్రహ్మ పసాదమున( గలుగుట మొదలుకొని భావనాబుష్ని శివ వసా 

దమున పంచవన్నెల వస్త్రములను నిర్మించునేర్చు గడించునంతవజకు కథ చెప్పండి 

యున్నది. ద్వితీయాశ్వానమున నురలెల్లరు వస్త్రములు కట్టియండ నీలకంఠుండు 

వ్యాఘచర్మమును ధరించుటకు. గల కారణమును వివరించుకథ _ చెప్పంబడినది. 

తృతీయాశ్యానమున భానుకన్య యైన భదావతికిని భావనాబుషికిని నై న వివాహవృత్తాంత 

మభివర్శిత మైనది. చతుర్ధాశ్వానమున _భావనాబుషి కాళశవసెనుని నంహరించినవిధ 

మును, వంచమాక్వానమున నతడు తనవంశజులకు (ప తిదారములతో వస్త్ర ములు 

నేయుట నిర్హశించినక థయు, అటకర మరణ వృత్తాంతమును, షష్టాశ్వానమున కృష్ణకంధ 

రుని యేపు మాసిన కథయ, సన పమాశ్యాసమున వేగీసని నంహరించినకథయు, అష్టమా 

క్రాంాసమున సీశ్యరు(డు మార్కండేయమునికి మరణము లేకుండ నిచ్చిన వర వృత్తాంత 

మును వివరింపంబడియున్నవి. 

ఈ .కావ్యమున కవి శివమహత్వ్మపతిపాదన మభినివేశముతో నిర్వహించెను. 

మార్కండేయునివంశ| క మము సీ కిం దివిధముగ( జెప్పెను. అది విష్ణ కుమారు(డు — 

రఘుమహాముని హా అతనిపుత్తుండు భృగుమహాముని ా అతనిసుతుండు భృగుంటి 

మహాముని ధా అతనితనూజు(డు మార్క్మండేయమహాముని --= అతనికుమాప్ల వంచ 

మహాముని భావనాబుషి _ భావనతనూభవు(డు ఆ తేయమహాముని, ఆతనికుమారు(డు 

భానుడు _ ఆతనినంతతి పద్మసాలీలు. 

పోచిరాజు పీరనామాత్యుని భావనాబుషిమాహాత్మ్యము : 

పద్మసాలీలవంశచరిత మైన మార్క్మ_ండేయపురాణమునందలి సర్గ|వతినర్లాది 

లక్షణవిశిష్ట మైన సృష్టివర్ణ్షనము (గపాంపక మార్కండేయమునిచర్శితము నెత్తుకొని 

భ ద్రావతీకల్యాణమువజికు గలకథను వత్యేక వబంధముగా నిర్మించి, అందు భావనాబు* 

చరిత మునకు వి సృతి కల్పించి తన్మాహాత్మ్య మను పేర చంవూకా వ్యముగా నిర్మి 

వాడు పోచిరాజు వీరనామాత్యు(డు. ఇత(డు కీ.శ.17వ శతాబ్దికి( జెందినవా 

విమర్శకులు భావించుచున్నారు. తన వంశమునుగూర్చియు, తనకృతినిగూర్చిరో 

కావ్యావతారికలో నిట్టు చెప్పుకొనెను; . 
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పే. కాండిల్యగో త నంజాతు( డాబ స్తంబనూతుండు పరమపవ్వ్నితు. డవని 

పోచిరాజాన్యయోదభ్భూతు (డు భ దమం తీవ( డాత నిపత్ని యెల్లమాంబ 

యాదంపతులకు వీరాహ్యయుం డుదయించె నమ్మేటినతి కొండమాంబ యలరే 

వారి కార్యురునుతుల్ వీరభదన భద నాఖ్యులు గల్లి రంద(గజుండు 

గ. వీరభ్యదుండు తనభార్య విమలచర్య 

మూ రిమాంబ గుణాలంబ ముదమునొందె 

నమ్మహాత్ముల కే నుద్భవము జెంది 

యిది రచించితి వీరకవీందుం డనంగ. 

క్, అభవ్యపసాదకరుణా 

విభవమ్మున తెను(గు గాంగ విరచించితి సౌ 

రభయు క్రి పంచకావ్యము 

లుభయక వీశ్వరులు మెచ్చ నుచితన్నూ ర్రిన్, 

క్. వ్యాన్నపో క్రము నయ్యతి 

భాసుర మగు భావనర్షి 3 పరమమహత్వం 

బానంస్కృతంబు తెనుంగున : 

జేసెద వద్యవబన్ల ళష్టాకలితున్.” 

ఈకవి తనకృతికి 'మూలమగు |గంథము సంస్కృతమున వ్యానపోక్త మని చెప్పి 

యున్నాండు. అది పెమార్క_ండేయవురాణక ర్తలు చెప్పుకొనిన పురాణమూల మని 

భావించుటలో సంశయము లేదు. అది ఇప్పటి మహావురాణము కాదనుటలో వి!వతి 

పతియు లేదు. 

దేశిచ్చందములందు పురాణనిర్మాణము చేయుపద్ధతిని (వవెళపెట్టిన సోనునాథా 

దుల ననునరించి పైమార్క్మండేయవురాణక రలు ద్విపదలో తమకృతులను పురాణ 

మను పేర నిర్మింప పిడపర్తి సోమనాదులవలె దేశివుకాణములను చంవూబద్ద మొనర్చు 

పద్ధతి ననుసరించి వీరనామాత్యు డీభావనాబువి మాహాత్మ్యము నిర్మించినట్టు కొన (బడు 

చున్నది. ఇం దాశ్వాసములు మూ(డు. మొదటియాశ్యానమున మృగశ్ళంగజననమాది 

మృక ండుతనయచిరాయుః [పా వ్యంతముగ( గల్లు వృత్తాంతమును, ద్వితీయాశ్వానమునను 

తృతీయాశ్వాన మునను భ(దావతీభావనర్షల వృత్తాంతమును, నిశాటకులహరణకథయు 

వివరింప(బడియున్న వి. ఇది ముదితమైనది. 

పెకృతులలో నెల్లకర నృసింహకవి కృత మార్కండేయపురాణము పద్మశాలీ 

వంశక థాసర్వస్వమువలె విస్తారమై విల నిల్లియున్నది, అతడు సృష్టి వృత్తాంతమునకును, 

వంశవిస్తారవర్ణ నమునకును, మార్కండేయబుషి మాహాత్మ్యమున కును, వస్త్రకల్పనసంబ 

ధులగు కథాకల్పనలకును, భావనాబుషిచరితమునకును నమ[పాధాన్యము నిచ్చి పరమౌ 

చిత్యమును పొటించెను. అతనికావ్యసనమ్మగత మజియొక్క-_దానికి లేదు. కాగా, లింగనా 
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మాఠత్యుండు వెపురాణాంశములలోని సృష్టివర్ణనమును పురాణనామసార్థ క్యముకొజకు 

నిర్వహించినను, భావనాబుషిచరితమును వి స్తరించి రచించి భావిభావనాబుష్షి మాహాత్మ్య 

క ర్రలకు దారి చూపినాండు. వీరనామాత్యుండు తనకావ్యమున ““నాయొనర్చంబూనిన 

మార్మండేయోపాఖ్యానంబునకు కథా(కమం బెట్టి దనిని” అనియు, ఆళ్వాసాంత గద్య 

లండు “మార్క ండేయమహాపురాణమునందు ... ఆశ్యానము" అనియు చెప్పుకొనియు 

థావనాబుషిమాహోత్మ్య మనుచేర దానిని వెలయించెను. ఇతనికాలమునాటికి వురాణ 

చిహ్న మైన నృష్టివిద్యావర్ణనము వెనుక వడుటయేకాక ఉపాఖ్యానము _ మహాపురాణము -_ 
మాహాత్మ్యము _ అనుమాటలలోని భేదముకూడ పాటింపంబడక పోయినది. మొత్తము 

నకు ఒక కులముయొక్క_ చరితము పురాణమై, వంశక ర్తలచరితమై, వంశోద్ధారకుని 

మాహాత్మ్యమై పరిణమించిన దిపురాణము. 

మార్కండేయమహర్షి చరిత్రతో ముడివడియున్న వై పురాణమునకు నారదీయ 
పురాణము మార్క ండేమహాపురాణాంశముగా( జెప్పిన “మార్క.౨డేయస్య చరిత మ్ 13 

మూలమై యుండవచ్చునా? యని భావించుట కవకాశము లేకపోలేదు. పస్తుతము 

అభించుచున్న మార్క్ముండేయము మహాపురాణపూర్వ భాగ మను వాద మొండు గలదనియు 

గమనించియుంటిమి. ఖిల మెన ఉ తరభాగమున( జట్టచివరి యంశముగా నామహర్షి 

చరిత్ర ముండియుండవలెను. నారదీయము మార్కండెయమహార్షి చరిత్ర మని మాతమే 

పేర్కానినది కాని భావనాబుషిచర్మితమును, పద్మసాలీలయుత్ప తి కమమును మార్కంం 

డయమహోపురాణము విషయాను[క మణికలో( జేర్చి చెవ్పలేదు, కావున సంస్కృత 

మార్క_ండేయము వీనికి మూల మనుటకు బలము చాలకున్న ది. దానికిందోడు సర్గాది 

వర్ణ నానంతరము మార్మండేయచర్మితము చెప్పంబడియుండుట ఈద్విపద పురాణముల 

పతే కత |! మహాపురాణమునందలి వస్తువునకును వీనికిని తదంశమునందు సామ్యము 

కానవచ్చుటలేదు, వస్త్రకారకులజులు [బహ్మవంశసంజాతు లనియు, మార్కండేయ 

అనియు విలువ(బడుటలోని (పాచీనత్వమును (పతిష్టావించుటకు వెలువడిన ఏనవీన 

పురాణమో ఈద్విపదకావ్యములకు మూలమై యుండవచ్చు నని యూహించుట కవకాశము 

కలుగుచున్నది 

వీ కారణ్యమాహాత్మ్యము : 

మార్క_ండేయవురాణము తనకు మూల మని చెప్పుకొని వెలసిన మణియొక 
కావ్యము వీశారణ్యమాహాత్మరము. ఇది తిరుపతిలోని పాచీనలిభితవు స్తక్యగం థభాండా 

రమునందు (R. 801 నం.) కలదు. ఈకావ్యక ర్త శిమ్లు కృష్ణమూర్తి. ఈతనితండి 

నర్యశాన్రీ. ఈమాహాత్య సరయు గోదావరీమండలాధికారిగా నుండిన నూరతుళనింగ సెట్టి 

కంకిత' మీయ6౭బడిన ది. కృతిపతి తాత, కృష్పమ నెట్టి. గంగమవీరాసామి సెట్టు లీతని 

త ల్రిదం్యడులు. 

క. “క్షమ మార్కండేయపురా 

ఇమునం గల కథలలో జనస్తుత మత్యు 
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తమ మగు వీఇారణ్యమ 

హిమం దెను(గున. గతి యునర్శి యి మ్మది మాకున్.” 

అను కృతిపతికోరిక వై కవి కృతిని రచించిన ట్టవతారిక చెప్పుచున్నది. వెవద్యమున 

మార్కండేయపురాణో కకథలలో జనస్తుత మత్యుత్తమము నైనది వీక్షారణక్షముహిమ 

యని చెప్పంబడియున్నది. కాని, మనకు లభించుచున్న మార్కండేయమహాపడాజ్లమున 

నీయరణ్యమ హాత్మ్యము కానరాదు నారదీయపురాణో క విషయాను కమణీక యందును 

సికథ యున్నట్లు చెప్పంబడలేదు, ఇప్పటికి మనకు. దెలియుచున్నంతవజకు - కక్రథక్రు 

మార్కండేయమహాపురాణము మూల మనుట పొనగకున్నది, 

కురువంశనంజాతు( డైన నవాస్రానీకజనవతికి మార్కండేయ మహా _ మున్ను 

బదిరికావనమున శాలిహ్మోతు. డను ముని దేవభాగున కెజింగించిన విధముగా _ వీక్షా 
రణ్యమాహాత్మ్యమును జెప్పిన బ్రీకావ్యమున వర్తి ంప(బడియున్న ది. అగ స్యా కమమున 

హృతావనాళన మను నరోవరమును, పుణ్యావ ర్ర మను క్షేతమును, శేషతల్పణయి యగు 
దెవుండును, విజయవాటి విమానమున వీరరాఘవదేవుండును _వసిర్ధులు, వనజనాభుం 

డెప్పుడుం దనలోన( దప్పక వీక్ష్యమాణుం డగుటచే నగ స్మా శమమంచలి కీర వహానదీ 

|పొంతమున నున్న యీయరణ్యము వీ కారణ్య మన(బడిన దని కవి నామసార్థక్ళోమును 

నిరూవించినా(డు. 

ఈకా వ్య సథ మాశ్యానమున వీశారణ్యనిరూవణమును, వర్హనమును, ఏకారణ్య 

మాహాత్మ్యమును వర్షింప(బడినవి. ఇందు హరిమధుకై టభసంహార మొనర్చి కాలినో, తుని 

య్మాళమమున శయనించుటయు, శాలిహోతు(డు విష్ణువును సేవించుటయ, నడ్జేవు( 

డాతనిని యమదూతలనుండి రక్షించుటయు, తత్ కేతవానులకు కాశత మోక్ష ప్రా ప్రీ 

యగునట్టు వర మనుగహాంచుటయు, దుర్దము( డను దై తేయుని దుష్టచేష్టల నణడుట.యు 

నను క థార్థములు చెప్పంబడియున్నవి. ద్వితీయా శ్యానమున క ల్యాణప్పర్మపళభు వై న ధర్మ 

సేనుని వు త్రిక వనుమతి యనుకన్యను హరి వలచి వివాహమాడిన వృత్తాంతము కలదు. 

ఇది ఉ త్రరహరిశ్చంద్యోపాఖ్యానమునందలి మణీమాలావృతాంతమువంటిది, స్ఫాతావ 

నాశననరోవరమహిమను (వతిపాడించు కౌశికోపాథ్యానమును నిందు జెప్పంబడినది. 

కౌశకు( డొక్కబాహ్మణుండు. అత(డు తీర్ధయ్యాతార్జిలై దండకారణ్యమున కేంగి భితుండై 
యొక వృష్షాగమున వసించి, యొక చండాలునిచే రక్షింపంబడి, అతని యిల్లు నేర్తి, 

చండాలవు త్రికను వలచి, పెండ్లాడి, భార్యతో గలసీ హృత్తావనాశ నతీర్థ మున _గుంకు 

అనంతరమున మోక్షము పొందె నను కథ యీయుపాథ్యానమున( గలదు, నేత 

మావోత్మ్య_పతిపాదకముగా నిందు ద కాధ్యరధ్యంనవృతాంతముకూడ చెప్ప(బడిన ది. 

కు ట్ర్ ద్వితీయా శ్వానమంత యు దెవతీర్ధ షే తమాహాత్మ్యాభివర్ణనాత్మక ము లగు కతాతయ 

ముతో కళకళలాడుచున్నది. తృతీయాళ్వానమున జగత్సృృ్టిక థావర్హనమును, అంబరీ షో 

సాఖ్యానమును, విమల విజ్ఞాన వబోధమును, వీషారణ్య,పుణ్యావ ర్త, హృ్త్తావనాళన మహత్య 
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ములును, కాలిహో తునిజన్మవృతాంతమును, తన్మహిమయు, నతడు ము క్రి(బొందిన 

విధమును వర్ణింపంబడియున్నని. 

వీశారణ్యమాహాత్మ్యము మార్కండేయమున లేకున్నను ఈకావ్యమునందలి 

_పథమనృష్టి వర్ణనము వై మహాపురాణ పభావము కొనవచ్చుచున్నది. మారన. మార్క. 4.8 

వచనములతో నీకవి రచించిన ఈ|కిందిగద్యను పోల్చిచూచినచో నాయం శము స్పష్టము 

కా6గలదు. ఇంతకు తప్ప మార్కండేయ మీకోవ్యమునకు మూల మనుటి కెట్టియాధా 

రము కానరాదు. 

వో... జగత్కారణంబై యకారణుం డగు నప్పుండరీకా ముండు నిరంజనుం డై 

యుండియు లీలాపరుండై మూల(పకృతిం గలసి కలంచుటయు, దానివలన మహ 

త్త్యంబు జనించె నమ్మహత్తువలన నహంకారం బుదయించె నది వై కారికంబునుం 

దె జనంబునుం దామనంబును నన దివిధంబయ్య నందు సా త్రైకం బగు వై కారి 

కంబువలన దిగాది దేవతాకంబు లగు చో _శేం[దియంబు లయ్యు [కోతనేేతత్వ 

(మ్టాణరననవాక్సాణివాదపా యూవస్టంబు అగు విషయంబులు శబ్బరూపన్పర్శగంథ 

రసనపచనాదానగ మనానంద వినర్గంబుల యిం దియంబులకు మనస్సాహాయకం 

బొనర్చుట నై నర్గికం బమ్మనంబు పదునాకండవయిందియం బని నమ్ముని జనంబు 

వచియించుం దామసాహూంకారంబువలన గంధరసరూపవన్సర్శశబ్దగుణంబు అగు 

పృథివీజల లేజోవాయునభంబు లను పంచభూతంబులు గలిగెం దె జసాహంకారం 

చె కారిక తామసాహంకారంబులకు సహాయకం బొనర్చు నిట్టి పాక్సృతంబులం 

జతుర్విధభూత నృష్టి యయ్యె... ... ° 

నృష్టివర్ణనావనరమునం దిట్టి సామ్యము సామాన్యముగా ( బురాణములమధ్య కాన(బడు 

చుండును. అట్టివర్ణనము చేయ నీకావ్య మీస్ఫమ్షివర్గన మున మార్కండేయమునే ముమ్మూ 

రుల ననునరింవక పంచేం్యదియ, పంచభూతనృష్టిని తత్సామ్యము తేటంబడ రచించినది. 

ఒకకావ్యమునకు స్పష్టముగ మూల మనుట కీయాధారము చాలకున్నను త త్ప్సభావము 

కొంత యున్న దనుటలో విపతిప త్తి కానరాదు! 

ఇట్లు మహాపురాణము గాని  మార్కండేయపురాణము, తజ్జన్యములై న కావ్యసము 

దాయములు లోకమున వెలసియున్నవి ! వానిని వెటుపజచి వివేకించుటయే యీవ్యాన 

తాత్పర్యము. 



ఉపసంహృతి 

అష్టాదశమహావురాణములలో న ప్రమ మైన నంన్ఫ్భుతమార్కండేయమహావురా 

ణము మహాభారత క థావర్యాలోచనాత్మకమై వభవిల్లి, మనునంభ వకథావిస్తారమై యొప్పు 
గున్న ది. దానిని మారనమహాక వి _పథమాంధమహాపురాణ మని _వనిద్ధివడయున ట్టు 

వదించెను. తిక్కానశిష్యు. డై న మారన ధర్మనీత్మిపధాన మెన వురాణరచనమునందును 

అపూర్వుకావ్యక కాశిల్పములను వెలయించి తన పత్యేక తను చాటుకొనను, ఆభఖ్యానక థ 

నమునందును, ఛందః(పయోగమునందును, అలంకారరనపోషణమునందును, రసోచిత 

శ లీసొభాగ్యమునందును మారన చూపిన వై శిష్ట్యము కడ్యువళంసనీయము. [వథమాంధ 

మహాపురాణక ర్రయగు మారన తనవురాణశై లీ రచనాసామర్ధ్యముచే మహాక విశబ్దవాచ్యు( 

డగుచున్నాండు బసనవపురాణమువంటి దేశివరాణములకు. (బతిగా మార్కండేయమును 

రచించి మహాపురాణవాబ్బయము నాంధమున ననువదింవ నారంభించి, వేదతాత్సర్యమును 

వెల్లడించి, తిక్కన జ్ఞానభ క్రిమార్గ మునకు వ్యా ్తి గల్చించి, గురువునకు( దగిన శిమ్య( 

డనివించుకొనినవా'డు మారన మహాకవి: 

మార్క_ండేయవురాణము రసవ తరకథానుధాంబుధి. ఆందలి క థారత్నములను 

[గహించి వలువురుక వులు తమకావ్యవస్తువుల నలంకరించుకొనిరి. తెలు(గుకావ్యములకు 

మూల మైన మార్మండేయమహావురాణము యొక్క సాహిత్యమూ రిని భావించి, నిరూ 

పించిన [ప్రయత్న మీసిద్ధాంతవ్యానము. 

పురాణములు ధర్మనీతి ప్రధానము లయ్యు తెలు(గుక వుల పతిభాసామర్ధ్యములచే 

రనబంధురములై వెలసినవి. అట్టి వురాణరచనామార్గమున కాద్యుండు మారన ! అతని 

మహోదా త్తకావ్యశిల్పాకృతికి ఈకృతి యొక సాహిత్యనీరాజనము | 

కీమ్ తత్సత్. 



ఇ 

అ 
లో 

సంస్కలత గ్రంథములు : 

|, అగ్నిమహాపురాణము, 

2. అధథర్యవేదము. 
Cs . అమరకోశము _ అమరు(డు. 

అర్థశాస్త్రము - కౌటిల్యుండు. 

=, అలంకా ర శఖరము-కెశవమి శు(డు, 

కావ్యమీమాంన - రాజశేఖరు(డు. 

కా వ్యాదర్శము - దండి, 

కావ్యాలంకారనూ _తవృత్తి - 

వామను(డు, 

. కూర్మమహాపురాణము, 

. గురుదాల పబోధక.. 

. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు. 

. తంతవా ర్తికము, 

. తె క్రీరీయ బ్రాహ్మణము. 

. దెవీభాగవతము. 

. దేవీభాగవతము _ నీలకంఠకృత 

తిలక వ్యాఖ్య. 

ధ్వన్యాలోక ము_ఆనంద వర్ధనుడు, 

. నాట్యశాస్త్రము లు భరతమహర్షి. 

. నాట్యకాస్ర్రము - అభినవభారతీ 

వ్యాఖ్య - అభినవగుప్తు (డు. 

నారదీయమహావురాణము. 

. పద్మమహావురాణము, 

21, 

. (బహ్మవెవ రమహావురాణము. 

[బహ్మమహాపురాణము, 

. బహ్మాండమహావురా ణము. 

సక్త గ్రంథసూచిక 

* భవిష్యన్మహావురాణము. 

. భాగవతమహాపురాణము, 

. మత్సరమహాపురాణము. 

. మనున్మృతి - థ్రీ కుల్లూకి భట్టవిరచిత 

మన్వర్థముకావ$ీ వ్యాథ్యానపాతము. 
. మార్మాండేయ మహాపురాణము 
(మదరాసు, బొంబాయి, కలకతా 

_పళులు). 

. మీమాంసాొవరిభాష-కృష్ణయజ్య. 

. యాజ్ఞవల్క న్మ్మృతి. 

॥ యాస్క్మనిరుక్రము. 

. వాయుమహాపురాణము. 

. శతపథ బాహ్మణము, 

. శబ్బకల్పదుమము. 

+, శివపురాణము. 

॥ నంస్కత మహాభారత ము_వ్యాన 

మహర్షి. 
ఎ 

. సరన్వతీకంఠాభరణము _ భొజు(డు 

. సాహిత్యదర్పణము - విశ్వనాథుండు 

. సాహిత్యసారము - అచ్యుతరాయలు 

. సొరపురాణము, 

. స్కాాందపురాణము - కెదార పభాన 

ఖండములు. 
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ఆంధ్యగంథములు : 

ke 65 9 "= 

శె 0 (య 

co Co 

అల్రసానివాని అల్లిక జిగిబిగి _ కళా_వవూర్ణ డ్రి విశ్వనాథ నత్యనారాయణగారు, 

అష్టా దశపురాణసారము _ ఫై వేమూరి జగన్నాధళర్మగారు. 

ఆంధకవితరంగిణి సంస 8, 4, 9, 10, 11. ల్రీ చాగంటి శప వయ్యగారు. 

ఆంధకవులచర్శిత _ క్రీ ఛే. కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారు. 

ఆం_ధధ్వన్యాలోకము - శ్రీమాన్ వేదాల తిరువేంగళాచార్యులుగారు 

ఆం| ధమహాభాధతము _ కవితయము. 

ఆం|ధవాజ్మయచరిత సర్వన్యము - శ్రీ శిష్టా రామకష్ణళర్మగారు. 

. ఆం్యధసాహిత్యచర్నిత నం[గహము - శ్రీ ఖండవల్రి లక్ష్మీరంజనముగారు, 

. ఉత్తరహరివంశము _ నాచన సోముండు. 

. ఉత్తరహరిశ్చం్యదచర్శిత (ద్విపద) - చంద శేఖరకవి. 

. ఉ తరహరిశ్చందో పాథఖ్యానము _ త క్కెళ్ల పాటి లింగనమంత. 

. కాకతీయనంచిక _ నంపా, డా. మారేమండ రామారావుగారు, 

. కావ్యాలంకా రసం గహము . (వ్యాఖ్యాక ర్త) శ్రీ నన్నిధానము నూర్యనా రాయణ 

శా స్త్రగారు. 

. కాశీఖండము _ శ్రీనాథు(డు. 

. రకుమారనంభవము - నన్నెచోడు(డు. 

. కువలయాశ్వచరిత _ నవరము చిననారాయణక వి. 

. ఆంధ మహాభారతము ఛందఃశిల్పము _ డా. పాటిబండ మాధవళర్మగారు, 

తెలు (గువిజ్ఞాననర్వన్వము - సంన్క్బృతి, విశ్వసాహితి _ సంపుటములు. 

. దశకుమారచరిత _ కేతన, 
. నన్నయభారతము _ డా. దివాకర్ల వెంక టావధానిగారు. 

, నాట్యశాస్త్రము _ డా. పోణంగి శ్రీరామ అవా ప్పారావుగారు. 

, నృసింహవురాణము య ఎక్టా_వెగ్గడ. 

. పదునాజవశతాబ [పబంధవాజ్మయవికా నము = డా. పలా దుర్గ య్యగారు. 
ఎ (ఆత) ౧ 

1, పురాణములు - శ్రీ చివుకుల ఆప్పయ్యకా స్ర్రీగారు. 

. పూర్వహరిశ్చందచర్శిత _ తిరువతి వేంకట కవులు. 

._ వెదనలోో [వతిదిందించిన మారన (రేడియో (పనంగము )-_ డా. పలా దుర్గయ్యగారు. 
ఎ ఆ లా గి 

. బనవవురాణము _ విడవ రి రోమనాథు(డు. 

. భావనాబువిమాహాత్మ్యము _ పోచిరాజు వీరనామాత్యుండు, 

. భారతి _ సాహిత్యమా సవతీక - సంపుటములు, 

. మదాలసావరిణయము - ఆలమరాజు రామకృష్ణకవి. 

వ్], 
న్్ 

మదాలసావిలానము _ శ్రీ వెంపరాల నూర్యనారాయణశా శ్రి. 

మనుచర్మిత - అల్బసాని వెదన. 
టి 



5వ. మరుత్తరాట్బరిత _ ఢీ శ్రీపాద కష్టమూ రకా శ్రీగారు 

94. మార్క్మండెయవురాణము _ మారనమహాక వి. 

లెని. మార్క-ండేయపవురా ణము _ మండ కా శ్వరక వి. 

86. మార్క ఆ౨దేయపురాణము (ద్విపద) _ ఎల్చ్హకర నృసింహకవి. 

వ్, మార్భాండే రపవురాణము (ద్విపద, - పర్వతమంత్రి లింగనామాత్యు,డు, 

విల్ మార్కు ండేయపురాణము (వచనము) -_ శ్రా క. వేం.ను. దీక్షితులుగారు. 

విం, మార్క్లందె పురాణసారసం[గహము _ తిమ్మరాజు లత్మణార్యుండు. 

40. మార్కండేయవురాణెతిహానమంజరి -(్రీ) నోరి గురులింగశా స్రీ, 

41. విజయనగరసా[మాజ్యమునందలి ఆంధవాజ్మయచరితము - 2వ భాగము _ 

శ్రి పేకుమళ్ల అచ్యుతరావుగారు. 

42, వీక్షారణ్యమాహోత్మ్యము _ శిష్టు కృష్ణమూ ర్రిక వి, 

4వ. వీరరనము _ డా. జి. వి. ను[బ ుహ్మ ణ్యం. 

44: రుక్మాంగదచరి తము - పౌఢకవి మల్హన. 

45, షట్నకవ ర్తిచరితము _ కామినేని మల్లారెడ్డి. 

46. సంస్కృత వాజ్మయచరి[త్ర _ లౌకికొవా జయము - ఆ మల్హాది సూర్యనారాయణ 

శార్రుగారు. 

47. సమ్మగ ఆంధ సాహిత్యం - ఆరు!ద. సం, 

48. హరివంశము - ఎత్రావెగ్గడ. 

49. హరిశ్చందచరితము - గౌరనకవి. 

50, హరిశ్చం _చచరితము _ కంచి వీరశరభక వి. 

హరిశ్చం, "దోపాభ్యానమ - శంకరక వి. 

52. హరిశ్చ్యదనలోపాథ్యానము - పీఠిక _ శ్రీవజ్ఞల చినసీతారామశా స్తీ గారు. 

5వ, శ్రీద తభాగవతము _ శ్రీ తాడేవల్తి రాఘవనారాయణకా స్త్రి. 

54. ఆంధపతిక _ ఉఊగాదిసంచిక (కోధినామ నం.) 

కర. తెలుగులో ఛందోరీతులు _ డా. గిడుగు సీతొవతిగారు, 

Do 

హిందీ (గంధములు : 

l. పురాణత త్యమీమాంస్ - శ్రీ కృష్షమణి | తీపారీ. 

వి, మార్క్మండెయపురాణ్ విక్ సాంన్క్ఫతిక్ అధ్యయన _ 

డాక్టర్ వానుదేవశరణ్ అగర్ వాల్. 

ఆంగ్లగంథ ములు : 

1. An outline of the Religious Literature of India — Farquhar. 

2. From Virgil to Milton.—C. M. Bowra. 

3. History of Dharma Sastra.— Dr. P. V, Kane. 
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Lectures on Rhetoric — Hugh Blair, 0. D. Condensed 0 Gren- 

ville Kleiser. 

Myth in Primitive Psychology — Malinowski. 

Markandeya Purana (English Translation} — Introduction -- 

F. G. Pargiter. 

Studies in Puranic Records on Hindu Rites and Customs — Dr. 

R. C. Hazra. 

Studies in Epics and Puranas of India — A. D. Pusalkar. 

Siudies in Upapuranas — Dr. షె. C. Hazra. 

The Classic Myth — C. M. Gayley, 

The Epic — L. Eber Cronmbe. 

The Matsya Purana — A Study - Prof. V. R. Ramachandra Disks- 

hitar. 

The outlines of Mythology — Lewis Spence, 

The Vishnu Purana - (A System of Hindu Mythology and Tradi- 

tion) — Prof. H. H. Wilson. 

Opte’s -- Sanskrit - English Dictionary. 

త (గంథ సూచిక 
అనిల 

నన్నయ్య గాది [పపసన్నక థాకలితార్థయు been) ఐళ్షనా థ్ సత్థనారాయణగారు. 

ఆంధభారత కవితా విమర్శనము-__శ్రీ కోరాడ రామకృుష్టయ్యగారు. 
an (జ ల 

భారతము _ తెరి Ml భూపతి లచ్మ్మునారా యణగారు, 

0 ఏ, నడా. కేతవర రామకోటికాత్రిగారు. 

తెలుగఏభాషలో రదోకీతుట.ి రావూరి దొరన్యామిగారు 

ఆం థధథాషావిఠా సము-__ఆచార్య గ్ర గంటి జి వాని సోమయాదిగార 
(య, 

దర్శన ములుడార్టర ఆచంట అగ్నీ వతిగాతు. 
(an 

చ స బ్బ > గ్ న! చి వ్ మను పరి తహృదయావిష ష్క్యురణము--__౮ జనమంచి ఇష (దిాగ్మ గారు 

రవి తయవవితారీతులు —(ర్రమతి దేశరాజు థారతీదేవిగారు. 
సాం 

జుం ఏదాబ్బయనూచి —@& కా శీనా ఐడి ey ii ( ఎరరావుపంతులుగా తు 

జ 

సదవచనదాద్కయము- ర నిడదవోలు వెంకటరావుగారు. 

“Wer ల్ వో ట్ 112 స 
ము-|వయథమణాగము స్పై శఠట్సు రాముకు మకా త్ర్రగారు. 

ల్ 

ముస రాను, తిరుపతి, తంజావురపాొ చ్యలిఖిత ప్ప సరఖథాం డాగర గ ంథనూచిరలు. 

Ancient Historical Tradition - F.G. Pargiter. 

Ifinduism through the ages - D.S Sarma. 

Cultural History from the Vayu Purana - D. K. R. Patil. 

Some Mythicnl elements in English Literature -E. M. W. Tilliard, 

Telugu Version of Puranas, (lkssay) -- Dr. K. V. Ramakoti Sastri 

{Purana Yol. TY No. 2) 

Encyclopaedia Britannica, 
The Sense of Beauty - George Santayana. 
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గ శప 

అధ్యా, 

(6) ధర్మాథధర్యనిరూపణము 

ని 

ఏ) అలర్భనిర్వేదము 

(బహో ే త్పు త్రి 

(బహవ్మో శ్రయుక[పమాణము 
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| Sars బ్ ను 

దుశ్చవహనంత ఆరథనము 
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614 ఆనుబంధథము 

(17) మరు త చరితము 125-128 132.194 స్రీ 185-2'/9 

(18) నరిష్యంత చరిత 129 125 వదల6బడినది 

(19) దమచరి తము 180.193 155-135 1) 

44 మార్మండేయవురాణమా కోత 193 39 85 280_2857 

1. బొంబాయి ;వతి ___ “వేంక టేళ్వర _వెస్” బొంబాయి యందు నాగరలిపిలో 

వ్యాఖ్యా (హిందీ) సహితముగా ముుదితము, 

2. మదరాను పతి _ తరింగిణీ ము[దాక్షరకాల _ మదరాసులో నాంధలివి 

యందు ముదితము. 

ప్, మారం ండేయవురాణము _ మారనకవి _ వావిళ్ల వారి (పతి. 

(పక టితసంస్కృత మార్క ండేయప్పురాణ పతులు : 

1, కలకతాలోని న రన్యతీ ముదా క్ష క్షరశాలలో ముదితమైనది _ నాగరలివి పతి _ 

ద విద్యాసాగర భట్టాచా రులు దీని సంపాదకులు (క, న 15/9) 

ర పెస్లో మూలపాఠముతో ముదితము. కర 

fbn 0 ల్సి రని క్ 

[లు రి 0 [ రి 0 (గ ర్డో 

చ . పొందాయి ంక టెళ్య్ళర_పెస్లో కన్న య్యలాల్ మ్నిశా హిందీ తాత్పర్యన 

ముగా నాగరలిపిలో ము దితమెనది.. 

లె 

Co 

4. లక్నోలో రఘురాజ్ దూబే 

5. Bibliotheca indica లో (ప్రచురితమైన మ. వేగే. బెనర్జి వతి, 

6. ఏషియాటిక్ సొ కతావారిపక్షమున బిబ్లియో థికా ఇండికాలో 1904సం.న 

వక టితమెన F.G. వర్లిటర్ ఆంగ్లాను వాదము. 
శ 

[20 en 
| Cr G 

7. మడాను తరంగిణీము; దాతరశాలయందు ముంజూర్చట్టు రామచందశాస్ర్రే, 

ములుకుట్ల విశ్యనాథశా న్రీగారలచే నంపాదింపంబడి 1576 లో తెలుగులివిలో 

ము దితమైన పతి. 

ఏ. యం. యన్. దతా ఆంగయానువాద|వతి, 

వెనంన్యుత| వతులలో 1,9, 7,6 సంఖ్యలుగల వాని నీసిన్ధాంత వ్యానమున 

నువయోగించుట జరిగినది. మిగిలినవి అఖింవలేదు. 
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మారన రచించిన తేటగీతి పద్యభఖేదములు 

తే, గీ. విభా 

భేద అ ల ల్ 4 ల 6 శ 9 వీధిక జ గము 
ములు §. అక్వా. ఆక్వా. ఆశ్యా. అక్వా. ఆక్వా. ఆశ్యా. ఆళ్వా, చ స్థానము 

1 22 16 19 15 29 10 8 17 2 = 128 1 

వి | — 1 Xv 
వ్ 4 = 5 X 

4 1 2 1 1 | = 8 Vi 

వ్ 1 వి = 6 IX 

గ్రి ప్ 1 లి లి 2 = 10 VI 

7 1 2 1 | 1 1= 7 VI 

5 a బి లి 1 = 7 ‘vil 

9 2 1 పే వి వ్ వ్ వి = 16 Vv 

10 1 ర్తి ద్ 4 4 బ్ వి ల = 26 11 

11 4 2 7 1 రీ | వీ = 22 111 

12 2 2 ద్ 9 బి ప్ వి = 21 IV 

కి బై బి —- 4 XI 

14 1 — 1 XIV 

15 1 మై 1 XIV 

16 1 = 1 XIV 

శ 1 = శ XIV 

1 — 1 Xv 

gl = 1 XIV 

, 1 1 - 2 Xu 
x 1 — 1 Xv 
+ || 1 వి 1 — 7 VII 

జే 1 1 2 1 = 5 X 

7 2 1 1 = 4 XI 
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l బి ఫ్ 4 ర్ గ్రి 7 8 క్రీ మొ. విభా 

2 ల ౨ లి -— 9 Vi 

7 = 1 Xlv 

ర్ట l = 1 | 

1 1 = 1 1 

ఛి ] వి ] 4 XI 
చ 1 = 1 XIV 

1 1 = 1 1 
క 1 i 1 = 9 Xi 
ణ్ ] = 1 Xv 
Ea 1 = 2 XU 
శో 1 హై 1 XIV 

శ 1 = 1 
a | = 1 Yr 

i 1 = 2 3 

3 1 = 2 11 

22 ] 1 = 2 XII 

23. 1 = 1 XIV 

విశేషభేదములలో నిందు( వేర్కొనినవి కాక మిగిలిన విభాగములు సీనముల యెత్తు గీత 

లలో గానంబడుచున్నవి 

మారన రచించిన ఆటవెల(దులు 

ఆ,వె, విభా 1వ లి 4 5 
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9 i ] = ౨ Xx 

4 1 2 1 = 2B VII 

ర్ 1 వి 1 = 4 ‘VIT 

గ్ర 1 1 i = ల IX 

7 ్లి 1 9 l= 7 Y 
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కవ 4 అను బంధము 

స్వారోచిష మనుసంభవము - ఖో - పద్య నంఖ్యావివర ణము 

అంశము సంస్కృ. పురా. మారన, వెద్దన 

శోక పద్య. గద్య, పద్య గద్యం 

1. పవరుని కథ - వ. 42 10" 

వ మాయా; వవరుని కథ 90 19 18 

వ్ర స్వరోచి వృతాంతము 150 82 S08 

శ. స్వారోచిష మనుచర్మితము వి 1 20 

ర్, ఫల్మశుతి 1 1 1 

మొతము 26 4 145 570 

వా 
జ) 1. నరన్యతీవ, తికా ముఖమున రాజమహేం; దవరవుర బోధనకకాళాలా నసంన్మతి 

పాధ్యాయు డగు ఆకుండి వ్యానమూ ర్రిశా స్రీగారిచే పరిష్కుతమె |పచురిత మైనది _ 

(క. శ. 1900) 

కందుకూరి విరేశలింగము పంతులుగారు పరిష్కరించిన ది. (కీ శ. 190 లే 

చెన్న వురి శ్రీ చింతామణిముదాక్షరశాలయందు ము[దింపంబడి  పచురింపంబడినది _ 

లే. చెన్నపురి _ వావిళ్ళరామస్వామిశాను9లు అండ్ నన్స్ వారిచే |వచురింప(బడి ౧వ 

వతి. పరిష్క ర్తలు శెషాదిరమణకవులు_శతావధానులు. వీరు 1927 లో పరిక్ష 

రించిన య్యీపతిని పైవచురణక ర్హలు ఎట్టిమార్చులు లేకుండ ముమ్మారు (వజూ 
టించి. ((పథమము[ దణము 1927; ద్వితీయ ముదణము 1989; తృతీయయ 

మృుదణము : 1955.) 

వెఆంధధ్యపతులలో లి ల వనంఖ్యగల పతియే [గహింవంబడినది. ఇం దుదాహరించి 

అన్నిపద్యములును దానినుండి [గహించినవే. 

Lb 



ముఖ మైన సవరణలు 

పుట పంక్రి తప్ప ఒప్పు 

29 24 ఇతిహాసం ఇతిహానః 

లలి వ్ర పరాకల్స పురాకల్చ 

లని 15 కా వ్యచ్చాయాన్వయిని కావ్యచ్చాయాన్యయి 

48 త్త | నిరజ సీరజ 

59 ర్ దేవాతాస్తులెడనెడ దేవతాస్తుతు లెడనెడ 
62 sl కూరి కూర్మ 

75 8 రాయబందీవిమోచక రాయబందీ విమోచక 

76 7 శ్రీకంఠాకుంఠిక శ్రీకంఠాకుంఠిత 

104 లి బుణపతాతా బుణ్యపదాతా 

106 15 నదనన్న నదసన్నః 

112 oe కర్తన్యో మాపన్నా కర్తవ్యో, మాపన్నాః 

115 9 మవాప్ఫ్యసి మవాప్స్యతి 

119 14 వర్ధిస్వెత్యాహ వర్ధ స్వేత్యాహ 

121 12 నజ టభీషణే నజటనీషణే 
యిది యె 

16  చరత్య చరత్య 
54 1l నెవ నెవ 

141 12... బుతా బుతొ 
149 4 అన్ఫశంస్య ఆన్ఫశంన్య 

6 నననూయయుము,నాశంన్యము నవనూయయును, నానృశంన్యము 

8 జనములకున్ జనులకున్ 

171 28 యౌవన; యావనా; 

171 విప్ స్పేవిత స్సేవితః 
175 డని ధర్మ(పవృ తి ధర్మః_పవృత్రి 

187 15 మూలమందున్నక్షుప్తిక రించి మూలముకన్నక్ష వె క రించి 

972 విజ, వి అవేష్షైత అవేక్షిత 
74 26 తల్లి భార్య 
వ్ '7ప్రి ప లోకనాథేవ లోకనాథేన 

79 ప్ర శాంతరసముకు శాంతరనమును 

376 16 చతుర్వర్గ చతుర్గ పురుషార్ధ 
S81 14 పతీయతే (పలీయతే 

589 28 మమ్మటాచార్యుల భామహాదుల 

439 7 వతిగ్భహం (పత్మిగహం 

45 4 16 సంచిత నంచింత్య 

541 ని తతోవళ్య తతోఒవళ్య 

5 42 వి నిలోత్సల నీలోత్సల 

గ్ర సోమన్యత సోఒమన్యత 




